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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES JUNIOR (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:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 14438616; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46126 Nr: 5433-74.2006.811.0007

 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): Espólio - Arnaldo Corcino da Rocha, Romildo 

Corcino da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, Joemar Moraes Rosa - OAB:2.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelas razões expendidas no bojo desta sentença, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do CPC/2015.Sem custas processuais, eis que isento. Incabíveis 

honorários advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização 

processual.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125708 Nr: 2807-67.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acacio Rodrigues dos Santos, Acácio 

Rodrigues dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, Michelle Barbosa 

Faria Jorge - OAB:18.873/E, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT, Seonir Antônio Jorge - OAB:23.002

 Vistos em correição. Processo em ordem.Trata-se de Exceção de 

pré-executividade proposta por Acácio Rodrigues dos Santos–ME e 

Acácio Rodrigues dos Santos, alegando, em síntese, abusividade das 

multas pecuniárias imposta, pois aplicando a razoabilidade e 

proporcionalidade a multa lançada na CDA n. 20153049 possui caráter 

confiscatório.[...] Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, em todos seus termos, pelos fundamentos 

consignados no bojo desta decisão.[...] INTIME-SE a exequente para que 

indique bens penhoráveis da parte executada, certos e determinados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142602 Nr: 4434-72.2016.811.0007

 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: Maria Jessica de Sa Primo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35183 Nr: 851-65.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO PAULINO DA SILVA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 701, XVII da CNGC, Art. 1.010, §1º e 346 do CPC, 

impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte Executada, ora 

Apelada, para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação sob Fls. 

90/92, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143590 Nr: 4925-79.2016.811.0007

 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: Roseane Roque Pereira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

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

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

Advogado, para manifestar-se quanto às suas ausências na Audiência 

Conciliatória (Fl. 206) e na Perícia Médica (Fl. 211), abarcando ainda a 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça (Fl. 210), no prazo de 15 (quinze) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129746 Nr: 4994-48.2015.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

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

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista a penhora “online” não foi suficiente para salda a dívida 

(fls. 76/76v), DEFIRO o pedido de consulta via sistema Renajud às fls. 

102/102v com o escopo de verificar a existência de veículos registrados 
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em nome do executado João Rufino do Nascimento (CPF 225.106.219-04) 

e proceder eventual restrição veicular, conforme extrato anexo.

Sendo positiva a pesquisa, INTIME-SE a parte executada para que, 

querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, nos termos do 

artigo 841 do CPC/15, requerendo o que entender de direito.

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte exequente para que indique 

bens penhoráveis da parte executada, certos e determinados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, III, do CPC/15.

 Decorrido o prazo, com ou manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124905 Nr: 2305-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olegario Lopes Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.M. Peças e Acessórios Ltda-ME

 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: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/MT

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

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

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102589 Nr: 4078-19.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana da Silva Braga

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Sebastiana da Silva Braga, todos devidamente qualificados.

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

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

pagamento do débito, bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (fls. 67/71).

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

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

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte já 

depositou em juízo a referida verba (fls. 70).

EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do valor depositado em 

Juízo referente à verba honorária para a conta bancária indicada às fls. 

67.

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

cautelas de praxe.

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.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21726 Nr: 142-98.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdA, BMZFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação 

nos autos, intime-se a parte exequente para que traga aos autos o débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30883 Nr: 1395-87.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rifáia Móveis e Eletrodomésticos ( City Lar)

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

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inessa de Oliveira Trevisan 

Sophia - OAB:6483/MT, Jakson Mario de Souza - OAB:MT/6435

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal em face do (a) executado (a), igualmente 

qualificado (a).

A parte exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do 

crédito exequendo, requerendo ainda o levantamento de eventuais 

restrições.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem custas e condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111624 Nr: 118-84.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira, João Fernandes da Costa, 

Henrique Klosswski Chabowsk, Sebastião Duque Mendes, Otavio Pinheiro 

da Silva, Paulo Jose da Costa, Paulo Ribeiro Rocha, Jose Americo 

Fonseca, Pedro Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Analista Judiciário

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002861-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA DOS SANTOS HEIDRICH (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO HEIDRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002861-11.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JOSE ANTONIO 

HEIDRICH, NEUSA MARIA DOS SANTOS HEIDRICH Vistos. Navegando 

pelos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

processuais e taxa judiciária. Desta feita, DETERMINO à parte Autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o depósito das custas processuais 

e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do atual CPC. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de agosto de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1001363-45.2016.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da perícia médica que foi agendada para o dia 31/08/2018, 

às 18h00, com a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, no endereço 

do Fórum desta Comarca, devendo providenciar o comparecimento da 

requerente para realização do ato. Alta Floresta-MT, 10 de agosto de 

2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001718-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. N. T. D. O. (REQUERENTE)

CAMILA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

VITOR LEANDRO MARQUES NUNES TELLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001718-21.2017.8.11.0007 ALVARÁ JUDICIAL Nos termos da 

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

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

do ALVARÁ JUDICIAL que se encontra disponível para impressão no 

documento de ID. 14607890. Alta Floresta-MT, 10 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 5355-70.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Izabel dos Santos Cordeiro

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Compulsando os autos verifico que foram realizadas rasuras às 

fls. 106/107, razão pela qual ADVIRTO o causídico da parte autora, do 

disposto no art. 202 do CPC, sob pena de ser-lhe aplicada multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. Art. 202. É vedado lançar nos 

autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, 

impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.Desta feita, determino que o patrono da autora junte nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados constantes nas fls. 106/107, 

ora rasuradas. Ademais, INDEFIRO o pleito de fls. 111, em razão das 

demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes 

hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os insere como 

população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para 

justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento 

jurídico, às pessoas idosasDessa forma, determino a intimação da parte 

autora na pessoa de seu patrono para que, no prazo de 05 (CINCO) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para a liberação do valor relativo 

ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).Verifico ainda, que a patrona da parte 

autora indicou seus dados bancários à fl.111, para o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais e contratuais, visando à liberação destas 

verbas diretamente em seu favor. Após, com a indicação dos dados 

bancários da parte autora, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores vinculados aos autos (fl.115), transferindo as quantias para as 

contas da autora e de sua causídica (honorários contratuais 

fl.108).Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à 

fl. 114, (honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 

111.Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58763 Nr: 3362-31.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ciderlândio Rodrigues Pires

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Compulsando os autos verifico que foram realizadas rasuras às 

fls. 140/141, razão pela qual ADVIRTO o causídico da parte autora, do 

disposto no art. 202 do CPC, sob pena de ser-lhe aplicada multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. Art. 202. É vedado lançar nos 

autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, 

impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.Desta feita, determino que o patrono da autora junte nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados constantes nas fls. 140/141, 

ora rasuradas. Ademais, INDEFIRO o pleito de fls. 145, em razão das 

demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes 

hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os insere como 

população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para 

justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento 

jurídico, às pessoas idosas.Dessa forma, determino a intimação da parte 

autora na pessoa de seu patrono para que, no prazo de 05 (CINCO) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para a liberação do valor relativo 

ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).Verifico ainda, que a patrona da parte 

autora indicou seus dados bancários à fl.145, para o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais e contratuais, visando à liberação destas 

verbas diretamente em seu favor. Após, com a indicação dos dados 

bancários da parte autora, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores vinculados aos autos (fl.148), transferindo as quantias para as 

contas da autora e de sua causídica (honorários contratuais 

fl.142).Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à 

fl. 149, (honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 

145.Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 6643-19.2013.811.0007
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Divino Alves de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos. Compulsando os autos verifico que foram realizadas rasuras às 

fls. 118/119, razão pela qual ADVIRTO o causídico da parte autora, do 

disposto no art. 202 do CPC, sob pena de ser-lhe aplicada multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. Art. 202. É vedado lançar nos 

autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, 

impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do 

salário-mínimo.Desta feita, determino que o patrono da autora junte nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados constantes nas fls. 118/119, 

ora rasuradas. Ademais, INDEFIRO o pleito de fls. 123, em razão das 

demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes 

hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os insere como 

população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para 

justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento 

jurídico, às pessoas idosas.).Dessa forma, determino a intimação da parte 

autora na pessoa de seu patrono para que, no prazo de 05 (CINCO) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para a liberação do valor relativo 

ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).Verifico ainda, que a patrona da parte 

autora indicou seus dados bancários à fl.123, para o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais e contratuais, visando à liberação destas 

verbas diretamente em seu favor. Após, com a indicação dos dados 

bancários da parte autora, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e 

consequente alvará de levantamento dos valores a serem vinculados aos 

autos, transferindo as quantias para as contas da autora e de sua 

causídica (honorários contratuais).Expeça-se o necessário para a 

transferência do valor vinculado à fl. 126, (honorários sucumbenciais), 

para a conta já indicada à fl. 123.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140935 Nr: 3467-27.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidmar Fagundes da Rocha

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 14/9/2018, às 15h20, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63256 Nr: 3028-60.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Adrieli da Rocha dos Santos, Valdinéia Aparecida da 

Rocha

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143901 Nr: 5130-11.2016.811.0007

 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: Samuel Alves de Jesus

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

manifestarem-se no prazo comum de 10 dias, acerca do avaliação médica 

de fls. 75/76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140668 Nr: 3315-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Sergio Soares Pereira

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

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

manifestarem-se no prazo comum de 10 dias, acerca do avaliação médica 

de fls. 106/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133811 Nr: 7201-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Adelaide da Silva

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

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

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

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

Mato Grosso - OAB:

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131779 Nr: 6104-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge do Nascimento

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

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108456 Nr: 3898-66.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Hezel Bialeski

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 8 de 575



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:OAB/MT 7247B, 

Ricardo Luiz Huk - OAB:OAB/MT 5651

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido Forf Motor Companhy do Brasil Ltda, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002856-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002856-86.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SEVERINA PIMENTEL DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício 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 ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

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

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344, do CPC 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, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 9 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002881-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (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 DECISÃO Numero do Processo: 1002881-02.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOAQUIM FERREIRA NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício 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 ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

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

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 
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apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344, do CPC 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, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 9 

de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002884-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002884-54.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR RÉU: UNIÃO 

FEDERAL Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico 

com pedido liminar ajuizada por Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior em 

face da União Federal. Narra que exerceu o mandato de prefeito da cidade 

de Alta Floresta nos anos de 2001 a 2004, e, por fato acontecido durante 

o período de sua gestão, foi instaurado o Processo Administrativo nº 

021.449/2009-9, em 15/09/2009, no Tribunal de Contas da União, no intuito 

de apurar supostas irregularidades quando da aquisição de unidade móvel 

de saúde, por meio “Convênio nº 1470/2003 - Fundo Nacional de Saúde – 

Ministério da Saúde”. Discorre sobre fatos relacionados ao referido bem, 

que teria ligação com a operação da Polícia Federal denominada como 

“Operação Sanguessuga”, a qual teria sido deflagrada por denúncia feita 

pelo próprio requerente, em maio do ano de 2006. Alega que o processo 

administrativo tramitou com diversas nulidades, em ofensa a normas 

constitucionais (devido processo legal e suas facetas), a dispositivos da 

Lei n.º 9.784/99 (arts. 3º, 38, 44, entre outros) e à Lei Complementar n.º 

8.443/1992 (arts. 22, 30 e 31 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 

União). Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente: a) a 

suspensão de sua condenação nos autos do processo administrativo 

mencionado; e b) a não inclusão ou a suspensão do cadastro de seu 

nome em rol de inadimplentes e de inelegíveis do Tribunal de Contas da 

União até o julgamento da lide. No mérito, pediu a declaração da nulidade 

absoluta do processo administrativo e o cancelamento/revogação das 

sanções aplicadas. Juntou documentos ao PJe. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Malgrado a jurisdição seja una, seu exercício é 

limitado por regras de competência que distribuem a atividade jurisdicional 

entre diversos órgãos do Poder Judiciário, segundo critérios estabelecidos 

na Constituição Federal, nas Constituição Estaduais, nas leis e normas de 

organização judiciária. “Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e 

pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições 

deste Código. Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas 

pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de 

instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 44. Obedecidos os limites 

estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada 

pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas 

normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas 

constituições dos Estados”. Devido à supremacia conferida à Carta Social, 

suas disposições acerca de competência têm prevalência sobre normas 

infraconstitucionais, como pode ser averiguado pelos termos do art. 44, do 

CPC, acima transcrito. Desta feita, no caso em tela, deve ser observada a 

delimitação firmada pelo art. 109, da Constituição, a respeito do âmbito de 

atuação dos juízes federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) §2º 

As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 

judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o 

ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 

ainda, no Distrito Federal”. Neste viés, a presença da União no polo 

passivo faculta ao autor o aforamento de demanda na seção judiciária do 

foro de seu domicílio ou nos demais foros previstos. Contudo, é nítido que 

nestes casos a competência para processar e julgar o feito é da Justiça 

Federal. Tratando-se de regra de competência absoluta e exclusiva, esta 

demanda não pode ser apreciada perante a Justiça Estadual, devido à 

inequívoca incompetência deste juízo. Nessa trilha jurídica: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO 

DO TCU MOVIDA POR EX-PREFEITO. RECURSOS TRANSFERIDOS AO 

ERÁRIO MUNICIPAL POR FORÇA DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Ação que visa 

desconstituir decisão do Tribunal de Contas da União, a qual, por via 

reflexa, implica em inelegibilidade do demandante. O efeito acessório da 

decisão não é hábil a influir na competência, prevalecendo a relação 

jurídica controvertida que compõe a causa petendi da ação. 2. 

Conseqüentemente, compete à Justiça Federal processar e julgar ação 

para desconstituir o acórdão do TCU de Rejeição de Contas, que julga 

irregulares as contas de responsabilidade de Prefeito. 3. A competência 

cível da Justiça Federal é definida ratione personae, e, por isso, absoluta, 

determinada em razão das pessoas que figuram no processo como 

autoras, rés, assistentes ou oponentes. 4. Incidência da súmula 208/STJ: 

"Compete a justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio 

de verba sujeita a prestação de contas perante orgão federal." 5. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara de Passo 

Fundo-RS, o suscitado. (CC 46.714/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 164). Ademais, 

consoante preconiza o §1º, do art. 64, do CPC, “A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício”, não havendo a incidência da Súmula nº 33, do STJ. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 109, I e §2º, da Constituição Federal, 
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DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e determino a remessa dos 

autos à Justiça Federal. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Alta Floresta, 

10 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1001115-11.2018.8.11.0007

PARTE AUTORA: Nome: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, Endereço: 

Avenida Perimetral Cuiabá, 1360, Boa Vista, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000;

PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO; Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, 

CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836;

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.933,54.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, 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: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS ingressou com ação 

de USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pelos motivos a seguir 

delineados:

I – DOS FATOS - 1. Nos anos 80, no auge das políticas para o povoamento 

da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal 

transferiu a área que corresponde atualmente o Município de Carlinda/MT 

em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse 

o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 2. A ora requerida 

Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de Carlinda/MT, sendo 

que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às famílias que se 

mudaram para referida localidade, muitas vindas da região Sul do País. 3. 

Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, entretanto, a população 

colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com 

os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela 

aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento da ora requerida 

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

mesma fechou suas portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. 5. A 

atual questão fundiária do Município de Carlinda/MT é de alta 

complexidade, uma vez que população carlidense não detém o titulo de 

propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve introdução, necessária 

para elucidar a problemática envolvendo a questão fundiária de 

Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido inicial. 7. O 

requerente é solteiro e legítimo possuidor do imóvel urbano com área de 

3.245,20 (três mil duzentos e quarenta e cinco metros e vinte centímetros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 08, quadra RS-2, Loteamento 

Residencial Carlinda 01, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. 8. O imóvel está 

registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da 

matrícula. 9. Ocorre que, no dia 26/06/1993 a requerida vendeu o lote 

objeto da lide ao Sr. Joaquim Pereira Sobrinho, conforme se verifica pelo 

contrato em anexo, todavia não fora confeccionada a escritura de compra 

e venda, razão pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em 

nome da ora requerida. 10. Em sequência, presume-se que o lote foi 

vendido ao Sr. Luiz Domingues de Souza já que este figura como 

vendedor através do contrato de compra e venda em anexo, pois, o 

requerente não possui os contratos de compra e venda anteriores, uma 

vez que, estes foram extraviados pelos antigos detentores do lote. 11. Na 

sequência, no dia de 11/12/2000 o lote foi vendido para a Sra. Elisete 

Gomes, conforme se verifica através do contrato de compra e venda em 

anexo. 12. Por fim, no dia 19/11/2015 o lote urbano n.º 08, quadra RS-2, 

Loteamento Residencial Carlinda 01, objeto da objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta/MT, foi adquirido pelos 

requerentes. 13. Portanto, o requerente detém a cadeia possessória, do 

lote urbano há mais de 25 anos, sendo que a posse sempre foi exercida 

de forma ininterrupta e pacifica. 14. Em tempo, o requerente realizou no 

imóvel a construção de uma casa, a qual se destina a moradia da família.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Área de 3.245,20 (três mil 

duzentos e quarenta e cinco metros e vinte centímetros quadrados), 

identificado pelo Lote Urbano n.º 08, Quadra RS-2, Loteamento Residencial 

Carlinda 01, objeto da Matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de 

Alta Floresta/MT.

DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de 

Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre 

eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 6 – Por não 

constatar, a partir das provas nos autos, qualquer interesse jurídico de 

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a 

pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua intimação. 7 - INTIME-SE o 

Ministério Público. Às providências."

Eu, MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, digitei.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 4588-03.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reunidas Posto de Molas e Peças Ltda, Marilda 

Aparecida Santos Assenção de Paula, Maria Evanete Arruda Alencar, 

Romão de Paula

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILDA APARECIDA SANTOS 

ASSENÇÃO DE PAULA, Cpf: 17504457191, Rg: 00265560, Filiação: 

Manoel dos Santos Assenção e Hlda Fabiano Assenção, data de 

nascimento: 19/12/1958, brasileiro(a), Telefone 66 99850970, atualmente 

em local incerto e não sabido ROMÃO DE PAULA, Cpf: 24979562191, 

Filiação: Adelia Franco de Paula e Ailton de Paula, data de nascimento: 

09/10/1962, brasileiro(a), natural de Corumba-MS, Telefone 99233700 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA EVANETE ARRUDA 

ALENCAR, Cpf: 31764720482, 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: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

REUNIDAS POSTO DE MOLAS E PEÇAS LTDA, MARILDA APARECIDA 

SANTOS ASSENÇÃO DE PAULAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de RECOLHIMENTO DE ICMS POR 

ESTIMATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3317/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/06/2007

 - Valor Total: R$ 19.330,20 - Valor Atualizado: R$ 19.330,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1) Ante a certidão de fl. 39, DEFIRO o pedido de 

fl. 42, determinando seja expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a 

citação da parte executada, atentando-se para a regra contida no artigo 
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8º, IV da Lei 6.830/80.2) Decorrido in albis o prazo do item “1”, nos moldes 

determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador 

especial da executada, o douto Defensor Público que milita nesta 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no 

feito.3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 

(quinze) dias.Às providências. 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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134686 Nr: 153-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Bonafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio, Aparecida Rodrigues de Souza, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Nos anos 80, para povoamento da região extremo norte 

do Estado de

MatoGrosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde 

atualmente o Município de

Carlinda-MT em favor da requerida para que fizesse o povoamento do 

então distrito de carlinda. A

requeridainiciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, 

vendeu vários lotes as

famíliasque se mudaram para a localidade, entretanto a população 

colocada na posse dos lotes

urbanos erurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:imovél urbano denominado Lote 05, 

quadra CE-4,

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda, objeto da 

matrícula nº 1.403, Livro 2-

G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT

Decisão/Despacho:Vistos.

1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para 

o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 

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

Processo Civil.

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

termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 

246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, 

os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

5) DEIXO de determinar a notificação do credor averbado na matrícula (fl. 

06 v.), para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada.

6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115577 Nr: 3883-63.2014.811.0007

 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 Gelia Nonato Freire, Dirceu Sergio Kinast - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dois Pinheiros - Hospital Maternidade e 

Centro de Diagnostico P. Imagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Suelzle - 

OAB:MT/17.367-A, Gustavo Zanella Furlanetti - OAB:MT/13.825, 

Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7.650 B, Pedro Ovelar - OAB:6.270/MT

 Certifico que a Carta Precatória de fl. 1781 foi distribuída no PJE sob o n° 

1007910-09.2018.811.0015, conforme comprovante anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115577 Nr: 3883-63.2014.811.0007

 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 Gelia Nonato Freire, Dirceu Sergio Kinast - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dois Pinheiros - Hospital Maternidade e 

Centro de Diagnostico P. Imagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Suelzle - 

OAB:MT/17.367-A, Gustavo Zanella Furlanetti - OAB:MT/13.825, 

Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7.650 B, Pedro Ovelar - OAB:6.270/MT

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que sejam expedidas cartas precatórias visando a oitiva da testemunhas 

indicadas às fls. 1786/1787 e 1789/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 169318 Nr: 3658-04.2018.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Telles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação incidental por meio da qual o requerente Valdir Telles de 

Oliveira requer a intimação da requerida Real Brasil Consultoria para 

apresentar laudo pericial referente ao processo 0170-85.2011.811.0007, 

código 91075, bem como para que efetue a devolução dos autos à 

Secretaria de Vara.

Devidamente intimada para a devolução dos autos a requerida não se 

manifestou (fl. 08).

Contudo depreende-se da certidão de fl. 11 que houve a devolução dos 

autos ao Cartório. Ainda, cf. decisão dos autos 0170-85.2011.811.0007, 

código 91075, fora deferida a dilação de prazo para a ora requerida 

apresentar o referido laudo pericial.

Os autos vieram-me conclusos.

É sucinto o relatório.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 12 de 575



Fundamento.

Decido.

Pois bem, ante a devolução dos autos à Secretaria de Vara, observa-se 

que o presente incidente processual padece diante da lesão ao interesse 

processual, vez que houve o cumprimento da determinação judicial, 

passando a inexistir, in casu, a necessidade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual;

Isento de custas e honorários sucumbenciais.

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

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67818 Nr: 781-72.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. de Araújo & Cia Ltda, José Sandrini de 

Araujo, Jose Antonio Ravena

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de J. S. DE ARAÚJO & CIA 

LTDA, JOSÉ SANDRINI DE ARAÚJO E JOSE ANTONIO RAVENA.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/11.

A inicial foi recebida à fl.12.

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

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

feito, sob pena de extinção (fl.70). Todavia, a parte exequente quedou-se 

inerte, fl.71.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

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

gratuidade de justiça.

Considerando-se que a parte executada é assistida pela Defensoria 

Pública deste Estado, bem como que a parte autora é o Estado de Mato 

Grosso, inexistem custas e honorários. Nesse sentido segue o 

entendimento sumulado do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.

Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125595 Nr: 2739-20.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encanto Tecidos Ltda, Alice Vieira Gonzaga, 

Jânio José Gaspar

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ENCANTO TECIDOS 

LTDA, ALICE VIEIRA GONZAGA E JÂNIO JOSÉ GASPAR.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/09.

A inicial foi recebida à fl.11.

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

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

feito, sob pena de extinção (fl.23). Todavia, a parte exequente quedou-se 

inerte, fl.24.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

Isento de custas e honorários sucumbenciais, vez que os executados não 

constituíram patrono nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142284 Nr: 4223-36.2016.811.0007

 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: Franciele de Oliveira Marques

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.CONDENO a parte autora em custas e 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 

98, § 3º, do citado dispositivo legal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para liberação do valor 

depositado na conta única (fl. 69) em favor da requerida e arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 429-17.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ademir Rolim de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Alvorada do Sul - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Rolim de Moura - 

OAB:23.992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista encontrar-se o cálculo do Contador Judicial (fl. 107) em 

consonância com os parâmetros contidos na sentença transladada à fl. 

92, HOMOLOGO referido quantum para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Outrossim, pelas mesmas razões, HOMOLOGO o cálculo do exequente de 

fl.110/v, tocante aos honorários advocatícios fixados na aludida sentença 

em 10% sobre o excesso de execução.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Contador Judicial 

para atualizar ambos os cálculos (de fl. 107 e de fl.110/v, este, tocante 

aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de 

execução).

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para as deliberações pendentes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60976 Nr: 4894-40.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO FLORESTA LTDA, Davi 

Pereira, Lisete Maria Terhorst Pereira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de REFRIGERAÇÃO 

FLORESTA LTDA, DAVI PEREIRA e LISETE MARIA TERHORST PEREIRA.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/13.

A inicial foi recebida à fl.15.

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

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl.72). Todavia, a parte exequente quedou-se 

inerte, fl. 73.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

Isento de custas. Deixo de condenar a exequente dos honorários 

advocatícios, vez que os executados não constituíram patrono nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 749-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Costa Lage

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando o teor da certidão encartada à fl. 44, decreto a 

revelia do requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, consignando que a 

revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse público.

Outrossim, INTIME-SE o requerente PESSOALMENTE para que no prazo de 

05 (cinco) dias, compareça à Defensoria Pública e proceda conforme 

requerido à fl. 45, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15308 Nr: 418-66.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ELETRÔNICA JAPONESA 

LTDA.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 03/05.

A inicial foi recebida à fl.07.

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

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl.102). Todavia, a parte exequente 

quedou-se inerte, fl. 103.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

Isento de custas. Condeno a exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 6539-66.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. de Araújo & Cia Ltda, Jose Antonio 

Ravena, José Sandrini de Araujo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de J. S. DE ARAÚJO & CIA 

LTDA, JOSE ANTONIO RAVENA e JOSÉ SANDRINI DE ARAÚJO.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/10.

A inicial foi recebida à fl.12.

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

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

feito, sob pena de extinção (fl. 60). Todavia, a parte exequente quedou-se 

inerte, fl. 61.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

Isento de custas. Considerando-se que a parte executada é assistida pela 

Defensoria Pública deste Estado, bem como que a parte autora é o Estado 

de Mato Grosso, inexistem custas e honorários. Nesse sentido segue o 

entendimento sumulado do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67918 Nr: 882-12.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Guizolfi, Angela Maria Guizolfi

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ÂNGELA MARIA 

GUIZOLFI e ANGELA MARIA GUIZOLFI.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/10.

A inicial foi recebida à fl.12.

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

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl. 51). Todavia, a parte exequente quedou-se 

inerte, fl. 52.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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

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

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

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

Isento de custas. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, vez que a executada não constituiu patrono 

nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13084 Nr: 1627-07.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernandes Cavalher

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos cf. fl. 339.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas à fl. 318, observando que 

devem ser liberados para o advogado da parte autora os honorários 

contratuais (30% cf. contrato anexado às fls. 322), em observância ao 

art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

 Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8776 Nr: 2224-10.2000.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Kayoko Yamate

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das certidões de fls. 115/116, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos 

informando acerca do recebimento dos valores referentes a requisição de 

pequeno valor, ou pugnando o que por direito entender.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002722-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002722-59.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra SILVINO ALVES NETO, com 

base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes. Como 

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

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verificará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela 

própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim 

dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Logo, do que se interpreta do texto legal, 

para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da 

correspondência no endereço do destinatário. Contudo, volvendo os olhos 

para o caso judicializado, conclui-se que houve o envio da notificação 

extrajudicial à parte devedora, todavia, não consta o recebimento desta. 

Desta feita, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, , sob 

pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 09 de agosto de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001624-39.2018.8.11.0007. AUTOR: 

CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

1-CONSIGNO que o pedido de aplicação da multa em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência de conciliação será analisado 

na sentença. 2-AGUARDE-SE o feito em cartório até o decurso do prazo 

para apresentação de defesa. 3-Com ou sem a contestação, 

CERTIFIQUE-SE o necessário. Alta Floresta, MT, 10 de agosto de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSSON MARTINS DE MORAIS (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 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000802-84.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ELSSON MARTINS DE MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1-INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem acerca do laudo pericial (Id n 11427097), bem como do 

estudo social (Id n 8680826), juntados aos autos. 2-Considerando o teor 

do ofício retro, mencionando que a Sra. Soeli Winter Krause, não responde 

mais pela Instituição Lar Santa Isabel, EXPEÇA-SE ofício à respectiva 

Instituição para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo 

acerca do retorno do idoso (ELSSON MARTINS DE MORAIS, portador da 

Cédula de Identidade RG n. 2289253-2 – SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 

215.422.289-72). 3-Ainda indique eventual prazo de permanência do idoso 

no local, vez que para a regularização da representação processual do 

autor pela profissional da Instituição, o seu acolhimento deve ser atual, ou, 

pelo menos, com breve retorno. Alta Floresta, 10 de agosto de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002885-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANDREACCI CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002885-39.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDREI ANDREACCI CARDOSO Vistos. Primeiramente, nos termos do art. 

292, § 3º, do CPC, CORRIJO de ofício o valor da causa para fazer constar 

o valor de R$ 25.529,34 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e 

trinta e quatro centavos), conforme Id. n° 14663061 - Pág. 2, tendo em 

vista ser este o valor que pretende o autor com a presente demanda. 

REALIZE a Secretaria de Vara as retificações necessárias junto ao 

Sistema PJE. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento das custas e despesas de ingresso, 

observando o valor acima corrigido, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Intime-se a parte autora. Alta Floresta, MT, 10 de agosto 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000334-86.2018.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Vistos. Trata-se de Ação de Pensão por Morte de Trabalhador 

Rural ajuizada por FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS, em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. O autor alega que casou-se com a 

Senhora Luzia Francisca de Freitas em 07 de janeiro de 1977, vindo a 

esposa a falecer em 11.06.2017. Afirma que a falecida até a data do 

falecimento trabalhou na lavoura, em regime de economia familiar. Requer 

que seja o requerido condenado ao pagamento do benefício pleiteado da 

pensão por morte de trabalhador rural, devido desde o requerimento 

administrativo (12.07.2017). Com a exordial, vieram diversos documentos. 

Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou-se a 

citação da parte requerida, Id n. 11731485. Apresentada contestação c/c 

documentos, Id n. 12723364. Saneado o feito, rejeitou-se a prescrição e 

designou-se audiência de instrução e fixou-se os pontos controvertidos. 

Termo de audiência de instrução e julgamento em anexo, vez que 

permaneceram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber 

pensão pela morte da esposa do autor, a Sra. Luzia Francisca de Freitas, 

por ele qualificada como trabalhadora rural. De início, vale registrar que 

não há preliminares pendentes de apreciação, bem como encontra-se o 

feito devidamente instruído, motivo pelo qual passo imediatamente à 

análise do mérito. No mérito, entendo que o pedido é PROCEDENTE, senão 

vejamos. Nos termos da legislação pertinente (Lei nº 8.213/91), para fazer 

jus à pensão por morte, a parte requerente deve comprovar, 

administrativamente ou judicialmente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos legais: a) a qualidade de segurado do falecido; b) o óbito; b) a 

relação de dependência entre o falecido e o requerente. Cumpre, então, 

aferir a presença de tais requisitos legais no caso em apreço. Pelo que se 

vê acima, a simples morte do segurado já traz o direito da pensão aos 

seus dependentes, quais sejam, aqueles apontados no artigo 16, inciso I, 

da Lei n.º 8.213/91, sendo presumida a dependência do cônjuge 

supérstite, a teor do § 4º do artigo 16 da mesma lei. Analisando os autos, 

constato que o autor provou o óbito da sua esposa (certidão de óbito de Id 

n. 11725301 - Pág. 2), assim como seu vínculo marital (certidão de 

casamento de Id n. 11725301 - Pág. 1) e sua dependência, pois sua 

profissão de agricultor restou comprovada a condição de trabalhador rural 

da esposa, bem como o regime de economia familiar. Ocorre que, para o 

recebimento da pensão por morte, o autor necessita comprovar que a 

cônjuge falecida estava enquadrado na qualidade de segurado, nos 

termos do artigo 11 da Lei n° 8.213/91, “in verbis”: “Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: VII - 

como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 

rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam 

suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 

que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos 

cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a 

eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 

familiar respectivo.” A prova documental carreada aos autos demonstra 

que a parte requerente preenche todos os requisitos legais para o 

recebimento da pensão por morte, visto que há início de prova documental 

comprobatória de que a cônjuge do requerente era trabalhador rural, uma 

das espécies legais de segurado especial. Ademais, ficou caracterizado 

que a falecida era trabalhadora rural, como forma de subsistência, 

havendo, portanto, comprovação de sua qualidade de segurado 

obrigatório, nos termos do artigo 11, inciso VII, da Lei n° 8.213/91. Ante o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão por 

morte ao autor, a procedência do pedido é medida que se impõe, devendo 

o requerido ser condenado ao pagamento do benefício na quantia mensal 

que corresponda a 01 (um) salário mínimo vigente, conforme preceitua o 

artigo 201, § 2º, da CF, desde a data do requerimento administrativo, nos 

termos do artigo 74, inciso II, da Lei n.º 8.213/91, vez que a presente ação 

foi interposta após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data do óbito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar a parte requerida no pagamento ao autor do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 01 (um) salário 

mínimo por mês, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, devido a partir da 

data do requerimento administrativo (12/07/2017). Assim, sobre as 

prestações em atraso incidirão juros de mora e correção monetária, sendo 

o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% 

ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E. Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO a parte Requerida INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 535 do NCPC, 

conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 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 em cumprimento desta decisum. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, visto que 

isento, nos termos do art. 8º, da Lei n° 8.620/93 e art. 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1000 (mil) salários mínimos, nos termos do 

inciso I, §3º, do artigo 496 do CPC. Registre-se. Intimem-se as partes da 

presente sentença. Nos termos da Seção da CNGC, estes são os dados 

da implantação dos benefícios: nome dos Segurado: FRANCISCO 

PEQUENO DE FREITAS; benefício concedido: Pensão por Morte; renda 

mensal: 01 (um) salário mínimo, atualmente o valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais); data do inicio do benefício: data 

do requerimento administrativo, qual seja, 12/07/2017; prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 09 de agosto de 2018 JANAÍNA RBEUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001345-87.2017.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Vistos. Trata-se de ação em que a autora MARIA INES DA 

CONCEIÇÃO ROCHA pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em 

face de INSS. Com a inicial, vieram os documentos anexados ao Pje. 

Recebida a inicial, com a designação de perícia judicial, Id n. 7356654. 

Realização de perícia, com a apresentação do Laudo pericial, Id n. 

11521577. Citada, a demandada apresentou contestação, alegando a 

prescrição quinquenal. No mérito, requer a improcedência da ação, Id. 

12421408. Impugnação à contestação, Id n. 13237850. Despacho 

saneador, rejeitando a prescrição suscitada e designando a audiência 

instrutória. Termo de audiência em anexo, permanecendo os autos 

conclusos para sentença. Vieram-me os autos conclusos. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente em parte. 

Inicialmente, consigno que, em sede administrativa, já houve o 

reconhecimento da qualidade de segurada especial da parte Autora, eis 

que já lhe foi deferido, anteriormente, o benefício do auxílio-doença. Pois 

bem. O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes 

da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos 

para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame médico, a Sra. Perita 

constatou que a autora é portadora de úlceras aftóides em íleo terminal, 

retocolite ulcerativa e doença hemorroidária, concluindo pela sua 

incapacidade de forma parcial e temporária em relação a atividade que 

exercia, sendo possível a reabilitação para outra função que não exija 

esforço físico e horas consecutivas sentada (Id n. 11521577). Assim, em 

razão do laudo apresentado, ante a ausência de inaptidão definitiva para 

qualquer espécie de trabalho e, considerando a idade da Autora (43 

anos), a temporariedade de sua incapacidade e a possibilidade de sua 

reabilitação, entendo que a improcedência do pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e ainda, que a 

requerente DEVE se submeter a tratamento médico. Todavia, 

considerando a incapacidade parcial e temporária da Autora, concedo-lhe 

o AUXILIO-DOENÇA, devido desde o indeferimento do pedido de 

prorrogação, em sede administrativa (12.04.2017 – Id n. 7228826), até o 

prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida dessa sentença. 

Dessa forma, determino seja a Autora submetida a programa de 

reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de cessão do benefício 

ora concedido, a ser implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da intimação da autarquia previdência. À luz do exposto, DEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA pleiteada na exordial, determinando a 

IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da intimação das partes desta sentença. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de 

aposentadoria por invalidez e DEFERIR a Autora apenas o benefício do 

auxílio-doença, pelo período de 01 (um) ano, a contar da intimação da 

requerida dessa sentença, nedevido desde o indeferimento do pedido, em 

sede administrativa (12.04.2017 – Id n. 11521577). Dessa forma, 

DETERMINO seja a Autora submetida a programa de reabilitação 

profissional, junto ao INSS, sob pena de cessar o benefício ora concedido. 

Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando de verba de índole alimentar, 

DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata implantação do 

benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 60 

(sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte 

autora. Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 

(ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no IPCA-E, 

índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Inadmissível a 

condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 

85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal 

entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução 

na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 

e 178 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 em 

cumprimento desta decisum. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Requisitem-se o pagamento dos honorários 

periciais junto ao sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, 

estes são os dados da implantação do benefício: nome da Segurada: 

MARIA INES DA CONCEIÇÃO ROCHA; beneficio concedido: 

Auxílio-doença; renda mensal: 01 salário mínimo vigente; data do inicio do 

benefício: indeferimento do pedido administrativo (12.04.2017), pelo 

período de 01 (um) ano; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 09 de agosto 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010381-44.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI BUTTURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010381-44.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: WESLEI BUTTURI EXECUTADO: 

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

Vistos. A parte devedora concorda com o valor bloqueado judicialmente 

(Id. num. 11175098) e a credora informa a conta para transferência do 

referido valor, conforme Id. num. 11697622. 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. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, 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, 17 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010381-44.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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WESLEI BUTTURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010381-44.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: WESLEI BUTTURI EXECUTADO: 

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

Vistos. A parte devedora concorda com o valor bloqueado judicialmente 

(Id. num. 11175098) e a credora informa a conta para transferência do 

referido valor, conforme Id. num. 11697622. 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. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, 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, 17 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 8293617, sob pena do referido 

débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 8 de agosto de 2018 Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ANA DAL ACQUA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIVAL FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 18 DE 

SETEMBRO de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID Nº 14665369, bem como para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA GECILMA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIANA DO NASCIMENTO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002601-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVARRIA E SILVA (REQUERENTE)

SAMANTHA CASAGRANDA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (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: 

1002601-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VICTOR OLAVARRIA E SILVA, 

SAMANTHA CASAGRANDA SANCHES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida 

para comparecerem à audiência de conciliação já designada, constando 

as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002409-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR PARCIALMENTE 

DEFERIDA. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003409-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003409-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME 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. Registre-se que o 

levantamento de valor penhorado depende de caução suficiente e idônea 

a ser prestada pelo credor (art. 520, IV do CPC). Restando parcialmente 

frutífera 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. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 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: 1000471-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GARCIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 
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34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RIBEIRO DA SILVA 35326018187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

ABERTO MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Considerando a justificativa apresentada pela 

advogada da parte requerida que a impede de comparecer à audiência (ID 

nº 14521626), DEFIRO o pleito de redesignação do ato, com fulcro no 

artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC), acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 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: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Considerando a justificativa apresentada pela 

advogada da parte requerida que a impede de comparecer à audiência (ID 

nº 14521626), DEFIRO o pleito de redesignação do ato, com fulcro no 

artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC), acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 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: 1002835-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 17:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono das partes Executadas, para 

ciência da penhora parcial mente frutífera conforme extrato juntado no ID 

Nº 14553302.

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:
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WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação das partes Exequente e Executada, do 

inteiro teor da Sentença proferida no ID 14666690.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001144-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDA JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Considerando 

que o polo passivo da ação é composto por pessoa jurídica de direito 

público, aplicável ao caso o disposto no enunciado nº 1 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso, o qual prevê que poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Assim, dispenso a realização da audiência 

de conciliação no presente caso e determino o cancelamento do ato. 

Considerando que os requeridos já apresentaram respostas e que a parte 

autora apresentou a respectiva impugnação, remeta-se o processo para 

julgamento após as providências administrativas inerentes ao 

cancelamento da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-11.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

 

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

05 (cinco) dias, manifestar-se quanto aos embargos de declaração 

interpostos pela parte executada no Id. num. 13808465.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001025-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GOMES PINTO PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001025-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDINEIA GOMES PINTO 

PIRES EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do petitório de ID num. 12128586. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 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: 1001856-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. DO NASCIMENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001856-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: F. S. DO NASCIMENTO EIRELI - ME 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 

13739496, não apresentou comprovante de endereço em seu nome (ID nº 

14099525), e ainda, apresentou pedido de extinção do feito (ID nº 

14104334). 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, 10 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: 1001969-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO AGOSTINHO BORSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000750-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA REQUERIDO: ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS Vistos, 

etc. Considerando a certidão acostada ao ID nº 14656466, chamo o feito a 

ordem para revogar a decisão anterior de ID nº 14641345, bem como, 

determino o cumprimento integral da decisão de ID nº 14189094 no que se 

refere à requerente Elisângela Leite Quadra da Costa. Para tanto, intime-se 

a parte 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 Quanto ao recurso apresentado pelo 

requerido, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade, 

razão pela qual, desde já, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 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: 8010193-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (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: 

8010193-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

a certidão de ID nº 14373550, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos, em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 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: 1001043-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001043-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte autora para emendar a petição 

inicial, especificamente juntar aos autos os documentos de forma 

organizada, de acordo com a Resolução n° 04/2016-TP, atual Resolução 

n° 03/2018-TP, bem como comprovante de endereço atualizado, referida 

parte não o fez adequadamente, deixando de cumprir a primeira parte da 

determinação. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço 

com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

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, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010948-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA JACINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR CAITANO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010948-70.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SALETE APARECIDA JACINTO 

EXECUTADO: ANTENOR CAITANO - ME Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da 

devedora. O § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 dispõe que “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. De outro 

norte, DEFIRO o pedido formulado pelo credor no ID. Num. 13898629, com 

fulcro no Enunciado n° 76 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 76 – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade.” Consigno, por oportuno, que a 

responsabilidade quanto aos efeitos da inscrição do nome do devedor nos 

órgãos restritivos de crédito é exclusiva do credor. Para fins de expedição 

da certidão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo. Apresentado o 

cálculo nos parâmetros acima determinados, EXPEÇA-SE certidão de 

dívida, a qual indicará o nome e a qualificação do exequente e do 

executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso 

do prazo para pagamento voluntário, conforme dispõe o § 2° do Art. 517 

do NCPC. Por fim, arquive-se o processo, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 162976 Nr: 554-04.2018.811.0007

 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: Valdecir José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Spina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) do querelante, para 

comparecer à audiência Preliminar designada para o 10 DE SETEMBRO de 

2018, às 15h40min.

PRISLENE PAIVA

ESTAGIÁRIA

MATRÍCULA 34917

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 66690 Nr: 6199-25.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Gabrieli Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE JURADOS ALISTADOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO 

ANO DE 2018

O Exmo. Sr. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA, Juiz de Direito da Secretaria 

da 5ª Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alta 

Floresta - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

FAZ SABER todo quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 

que no uso de suas atribuições legais, torna público que foram alistados 
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os cidadãos abaixo relacionados, dentre os quais serão constituídos 

aqueles que comporão o CONSELHO DE SENTENÇA, nas Sessões do 

TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI, para segundo semestre do ano de 2018. E 

para eventual reclamação e/ou impugnação de qualquer cidadão, mandei 

expedir o presente Edital. Segue abaixo os artigos 436 a 446, do Código 

de Processo Penal que traz as funções e responsabilidades dos jurados, 

observando-se o que dispõe o artigo 434, do Código de Processo Penal.

1) PERPÉTUA NEVES ALVES

2) REGINALDO LIBERAL DA SILVA

3) DELMA NEVES ALVES

4) SILMARA VENDRAMINI DOS SANTOS

 5) ROSENILTON DE SOUZA LIMA

 6) GUSTAVO HENRIQUE GASQUES ANTUNES

7) CEZAR LATER BOTURA

8) SIRLEI AGOSTINHO DOS SANTOS

 9) TIAGO TRINDADE ALVES PEREIRA

10) TANIA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO PAZ

11) ELENIR DA PENHA MOTA

12) MARCIO LUIZ DA SILVA LEMOS

13) RENAN GONÇALVES DE BRITO

14) EILAN CARLOS PINTO PINHEIRO

 15) VINICIUS SILVA DE QUEIROZ

 16) DARCILENE SANTOS NERES DE SANTANA

 17) SILVIA ROSANGELA SANTOS NERIS GUECHOVSKI

 18) BRUNO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO

 19) ROSANGELA VALENTIM ALVES

 20) JÕAO DA SILVA SOUZA

 21) ANTONIO ROSA

 22) ROSILDA DIAS DALLA RIVA

 23) ROSÉLIA DE SOUZA CAMPOS MARUO

 24) ROZANE DE SOUZA LIMA CALLEGARI

 25) ANGELICA DE CARLI NOGUEIRA

 26) ELISANDRA APARECIDA DA SILVA

 27) KEILA DE FATIMA LEMOS

 28) ENIO DE CAMPOS GAMA

 29) ONICE PERRONI DE MOURA

 30) JANE DA SILVA RODRIGUES DO PRADO

 31) LILIANE CAVALCANTI DOS SANTOS

 32) TIAGO GONÇALVES DE LIMA

 33) DAIANE GAUTO

 34) MICHAELLI YURI YOSHITOME

 35) CATIA DE SOUZA GONÇALVES D’ AGOSTINI

36) BRUNA CAROLINE GARCIA DA SILVA

 37) LEILA DE CARLI DOS REIS

 38) FABIANA MICHELI DE OLIVEIRA DA SILVA

 39) ELIDIANE CRISTIANE FERREIRA DAVID CALIXTO

 40) DAIANE CRISTINA BATISTA CORDEIRO

 41) UALISSON DAVID BARBOSA

 42) CLEUZELI APARECIDA PIMENTA MAGESKI

 43) RENATA TOMOE HASHIMOTO

44) ALLAN VINICIUS PINHEIRO LUDWIG

 45) PAULO HALMENSCHLAGER

 46) NAIANE BEATRIZ RIBAS

 47) DEBORA CRISTINE CAMPESTRINI

 48) CRISTIANA COUTO DE CASTRO

 49) THAIS INGRID DE SOUSA

 50) DIANA ANDRESSA MARTELLO

 51) ELIZANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

 52) ADRIANA CRISTINA VICENTINI

 53) LUANA LOUISE HORN

 54) BRUNO MATEUS DE LIMA

 55) TAMIRES SCINCKAS SEGURO

 56) DEBORA DE ANDRADE PEDRO RIBEIRO

 57) EZIRLEI BARBOSA LIMA DA COSTA

 58) DAIANE DA SILVA POSSATI

 59) ANDREIA NATALI BITENCOURT DE OLIVEIRA

 60) JESSICA FARIAS HRYCYK

 61) MARIANE DAMASIO

 62) EDNA GOMES

 63) JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA

 64) FREDERICO WILLIAN SARDEIA SANTOS

 65) CAROLINE TERESINHA LOPES

 66) ARIANE FREIRE PUPIM

 67) CAROLINE VICENTIN DA SILVA

 68) ELAINE MARQUES DOS SANTOS

 69) CLEMENTINA ELIZABETH DE SALES SILVEIRA

 70) ANA NATÁLIA DE SOUZA LOURENÇO

 71) SIMONE APARECIDA DA SILVA

 72) RAFAEL ANTONIO BENETTI

 73) NADILA NUNES DOS SANTOS DA SILVA

 74) JOSENILDA RAMOS DE OLIVEIRA

 75) THAYANNE SASSAGIMA GIOPATO

 76) FABRICIO FILIPINI OLA

 77) CARLOS DANIEL BODNARIUC PINHEIRO

 78) IGOR TIAGO DIBA SAMPAIO

 79) LAYS BASTOS DE ARAÚJO

 80) ADRIANO SIMON DICK

 81) AMABILIA DANIELLA DA CRUZ

 82) ANA CARLA FERRAZ CORREIA MONTEIRO GOMES JASTER

 83) ANDERSON JUNIOR SOUSA DOS SANTOS

 84) ANTONIA APARECIDA BARBOZA

 85) CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA

 86) CLAUDIO OSORIO RIBEIRO

 87) DENISE VOLPE BRAVO BONAPAZ

 88) DENISE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

 89) DIOGO KRUSTSCHEK

 90) ELZA SANCHES BRANDÃO

 91) GILBERTO DOMINGOS ARAUJO DA SILVA

 92) GRASIELE RALO DE CANINE

93) HUMBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

94) JOÃO BATISTA MARUO

 95) JOEL MOURA PAZ

 96) JOELMA LUCIA PROENCIO

 97) JOSÉ RICARDO SIQUEIRA MOUZINHO

 98) JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS

 99) LEONICE DIAS BUSIQUIA DOS SANTOS

 100) LUCILENE SILVINO

 101) LUCILENE ZANKOSKI

 102) MARCOS ANTONIO LAZARO

 103) MARCOS FABIO JOANUCCI

 104) MOACIR SERRAGLIO

 105) OBADIAS SOARES RODRIGUES

 106) QUELI FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

 107) RILDO EBURNIO

 108) ROBERTA NEZELLO

 109) SIMONI BODNAR

 110) ABRAÃO LUCAS SAUER NEGRÃO

111) ANA CAROLINA ANANIAS DE OLIVEIRA

112) ANDRÉ CORDIOLI

 113) AUREA SIBELE TUROLA

114) CLÁUDIA CARDOSO TEODORO

115) HOEVER DE SOUZA LIMA

116) INEZ CAETANO DE OLIVEIRA

117) MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO

118) MARIELE PEREIRA DA SILVA SANCHES SANTOS

 119) MILENA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA

120) RICARDO KRUSTSCHEK

121) VALTER SELUCHINESK

122) VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAÚJO

123) WELLINGTON BELANI

124) WELINGTON FERNANDES DE PAULA

125) ADRIANA GERVÁZIO

126) MARIA APARECIDA MORAES DOMICIANO

127) SILVANA DIAS DA SILVA

128) SHARON CRISTIANE CERNEK HAUBRICHT

129) CRISTIANE DE SOUZA NEVES

130) ELIANE ALEIXO DOS SANTOS

131) ALEX LEANDRO SCHWEIG

132) LILIAN DA COSTA GOETZ CORDEIRO

133) JONATAS CAMILO DOS SANTOS

134) NADIA HEINCKA VILELA

135) GEANE VIEIRA DOS SANTOS

136) GERALDO CLAUDINO ALBUQUERQUE

 137) ERIBERTO OLIVEIRA MULLER
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 138) ANDARACY SANTANA BALEEIRO

139) IRINEIA MARTINS PEREIRA

140) ELINE SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS

141) DARZIZA PEREIRA DE SOUZA

142) LUCIANE DA CRUZ SILVA

143) ROSINEIA XIMENES VIEIRA

144) JOSÉ ROBERTO DE MORAES RIBEIRO

145) NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA

146) RUDIBERT ADILIO WOLL

147) PAULA REGINA FRANCO

148) NEUZA FAUSTO DE FREITAS

149) LEONARDO ALVES OLIVEIRA

150) EMILIA MICHIKO TOMIMATSU KANASHIRO

151) MARCILIA MIGUEL DA SILVA ESTEVÃO DE OLIVEIRA

 152) CACY LEITE DE CARVALHO

 153) ELIANE DA SILVA VARGAS

154) ROSANE WALTRICH

155) EDJAIRO RODRIGUES DA SILVA

156) ROSENI BATISTA RODRIGUES

 157) DIANA MARIA LOPES DE MATOS

 158) MESSIAS DOS SANTOS ARAUJO

159) ACLESIA MARCIA SIMIÃO ALMEIDA

160) SILVANA SANTOS OLIVEIRA

161) ELIANE FAGUNDES LIMA

162) DANIEL SOUZA BORBA

163) ANDRE CORDEIRO DOS SANTOS

164) MARCELO GOTTERT

165) VALDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA

166) SILVANA DA SILVA OLIVEIRA

167) CLEUDINEI AGENOR PIMENTA

168) MARA PATRICIA MOREIRA LOPES

169) LUCENILDA BARBOZO SILVA DE MEDEIROS

170) WANIA CARINA MACHADO NUNES

171) JESSICA RIBEIRO DA SILVA

172) EMERSON MARTINS TRISTÃO

 173) SILVANA MARTINS SARDINHA

 174) JANE DIAS

175) MARINALVA PAULINO DE JESUS DA SILVA

176) CIMONE DA SILVA OLIVEIRA

177) TEREZINHA CZERPICKI ZANZARINI

178) ROZIMAR APARECIDA DA SILVA SAMPAIO

179) CLEIA RODRIGUES

 CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta Cidade e 

Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, aos 23 de julho de 

2018. Eu ____, Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário, Analista Judiciário 

o digitei e subscrevi. Eu _____Lucilene Tizo Petri, Gestora Judiciário 

conferi e subscrevi.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

Seção VIII

Da Função do Jurado

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 144679 Nr: 572-34.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:17.811-0 MT

 “VISTOS ETC. Considerando o pleito defensivo às fls. 127/135 

REDESIGNO a audiência para o dia 20 de setembro de 2018 às 15h30min. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências”.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-37.2018.8.11.0007

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:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002814-37.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LISBOA HOTEL E RESTAURANTE 

LTDA - ME, JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES, MARIA DE FATIMA 

MARTINS ESTEVES Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as 

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

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
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Alta Floresta/MT, 06 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2088-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdOC

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Donizete Botéquio 

- OAB:10.494-MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415, 

Leonardo Fonseca Casagrande de Araújo - OAB:25.140-ES

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 159. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98943 Nr: 377-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ademir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 110. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e executado, JOAQUIM ADEMIR DA 

SILVA, bem como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, na pessoa do douto Defensor Público, 

para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

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

artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002778-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

M R PIRES DE MELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHAEL REGINALDO PIRES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002778-92.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: M R PIRES DE MELO & CIA LTDA - 

ME, MICHAEL REGINALDO PIRES DE MELO, JULIANA DIAS MOREIRA 

Vistos. Cite-se o executado, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora (imóvel 

descrito na petição inicial, sendo um imóvel, registro/matrícula nºR9-7755, 

do Cartório de 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta 

Floresta/MT) e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, observando a 

ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens imóveis, também 

deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do CPC). 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela intimado o 

executado, nos termos do artigo 841 do CPC. Na execução de crédito com 

garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, 

preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a 

terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora (art. 855, do 

CPC). Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto 

de bens do devedor suficientes para garantir a execução (art. 830 do 

CPC), sendo que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor por 02 (duas) vezes em 

dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora 

certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. 

Meirinho que o devedor não foi encontrado, não havendo suspeita de 

ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por meio de seu 

advogado, para requerer a citação por edital do devedor. Fixo, desde já, 

os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Para o 

caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba 

honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

CASSIANA GABRIEL KATO OAB - 018.982.531-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000598-40.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ISADORA KATO NOGUEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: CASSIANA 

GABRIEL KATO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos 
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artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover 

as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, cuja memória de cálculo se encontra ao ID. 14415796, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o 

pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

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

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

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento 

no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO 

RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264521 Nr: 15842-35.2017.811.0004

 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: ECdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a mudança de data para realização do Projeto Oficina de 

Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 29 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 12h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada 

na Rua Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, DETERMINO sejam 

as partes intimadas para comparecerem no referido evento, na companhia 

dos filhos menores com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3.Expeça-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262544 Nr: 14584-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAP, RCdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da petição de fls. 168/170, com fundamento no 

poder geral de cautela, a fim de evitar lesão aos interesses do menor, 

SUSPENDO a decisão de fls. 157/158, por meio da qual foi restabelecido o 

direito de convivência com a genitora, e DETERMINO seja realizado estudo 

psicossocial com as partes e com o adolescente pela equipe técnica do 

juízo, no prazo de 72 horas.

2. Na oportunidade, DESIGNO audiência PARA O DIA 15 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), ocasião em que 

serão ouvidas as partes e o menor, ressaltando-se que a parte requerida 

deverá ser intimada pessoalmente acerca desta decisão.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência, 

servindo cópia desta decisão como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193925 Nr: 13025-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e CONCEDO a guarda definitiva da criança ALINE 

BERNARDES BORGES ao casal EZEQUIEL JOSÉ DA SILVA e SELMA DA 

SILVA OLIVEIRA, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo (art. 35, 

ECA), garantindo-se à requerente SILVANEA BERNARDES REZENDE o 

direito de convivência supervisionado com a menor.18.Serve cópia desta 

sentença como TERMO DE GUARDA DEFINITIVO, assumindo os guardiões 

todos os deveres inerentes à obrigação.19. Como providência final, 

DETERMINO à equipe técnica do juízo que realize estudo psicossocial com 

a criança, a genitora e os atuais guardiões, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de verificar se permanece harmoniosa a relação entre as partes e, 

por consequência, a preservação dos interesses da menor. 20. SEM 

custas e honorários, com fundamente no art.141, ECA.21. Ciência ao 

Ministério.22. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

 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: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceram nesta secretaria o Sr. 

Demian Enrique Gerin Machado, brasileiro, portador do CPF 

658.932.981-87 e a Sra. Aparecida Cleia Gerin, brasileira, portadora do 

CPF 1450.073.401-20, ambos interessados nos autos, declarando serem 

representantes dos requerentes, conforme documentação já acostada 

aos autos, bem como informando que irão acompanhar a perícia já 

agendada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272086 Nr: 2348-69.2018.811.0004

 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: MPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 29 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 12h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada às fls. 28/29 e DETERMINO sejam as partes 

intimadas para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos 

menores com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 16h15min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fl. 28/29.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 9681-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusmar Batista Alcantis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, José Valério Júnior - OAB:MT 17.529, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162978 Nr: 4341-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Porfirio de Sousa, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 5867-33.2010.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena, 

Expresso Satélite Norte Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Expresso 

São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, Guilherme Diamantino Bonfim e Silva - 

OAB:122587/MG, Pamela Monique Flauzino Silva - OAB:OAB/MG 

147.009, Rafael Oliveira Cecílio - OAB:102.774/MG, Rodrigo Ferreira 

de Carvalho - OAB:93212/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, 

FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JEFERSON ROBERTO 

DISCONSI DE SÁ - OAB:15154/GO, Luiz Fernando Freitas Pires - 

OAB:OAB/GO 21.500, Luiz Mauro Pires - OAB:3242/GO, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Murilo Freitas Pires - OAB:OAB/GO 25.623, 

Renato Freitas Pires - OAB:OAB/GO 21.850, TAISSA TORMIN 

MUNDIM - OAB:88914/RJ, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 14.Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO os 

pedidos de tutela de urgência.15.Ademais, DETERMINO o cumprimento do 

item 17 da decisão de fls.1396/1.397, facultando-se, no mesmo prazo ali 

estabelecido, a manifestação das rés acerca do pleito de fls.1.399/1.403, 

inclusive no que tange à apreciação do pedido de depósito sob o prisma 

da tutela da evidência.16.INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o pedido de fl.1.422/1.424.17.Decorridos todos os 

prazos estipulados, conclusos para decisão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278563 Nr: 6378-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Alexandre Augusto de 

Souza, VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastorosa Vianna - OAB:MT-16555-A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento do complemento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiç ( Julio Cezar Gontijo- certidão de 03/08/2018) a no valor 

de R$ 1.758,00 (hum mil setecentos e cinquenta e oito reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 12959-23.2014.811.0004

 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: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que a Secretaria da Primeira Vara Cível é também 

competente para julgamento de processos da infância e juventude, 

considerando que o Magistrado Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva está em 

reunião desde as 17 horas ( MT) em seu Gabinete com os representantes 

do Município e Entidades para regularização de um caso que envolve 

menores de idade, em caráter de urgência, o que impossibilitou a 

realização da audiência designada nos autos para esta data às 16hs30 ( 

MT), cumprindo determinação judicial, impulsiono os presentes autos e 

procedo a redesignação da audiência para o dia 15/08/2018 às 15hs 30 

min( MT), saindo as pessoas abaixo devidamente intimadas da mesma.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155348 Nr: 7212-97.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista & Gomes Ltda Me, Nilda Gomes dos 

Santos, Jonas Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 18/09/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

02/10/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 28.835,33 (Vinte e oito mil e oitocentos e trinta e cinco 

reais e trinta e tres centavos)

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): 01 (um) lote de terras, registrado sob a 

matrícula nº. 18.482 do CRI de Barra do Garças - MT

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Duque de Caxias, Quadra 170, 

Lote 04, Jardim Nova Barra, nesta cidade e comarca

Valor Total da Avaliação: 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 08 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164687 Nr: 6509-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Infrutífera a tentativa de penhora online ou havendo bloqueio a menor:

- DEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado no SCPC e no 

SERASA (art.782, §3º, CPC/2015). OFICIE-SE à CDL local.

- EXPEÇA-SE certidão para fins de protesto em favor da parte exequente 

(art.517, CPC/2015).

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188055 Nr: 8722-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225826 Nr: 6375-66.2016.811.0004

 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: Walton Guimarães da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.Diante do exposto, NOMEIO como perito médico, o Dr. JOSÉ LUIZ 

LAURO – CRM -1537/MT, podendo ser encontrado na Rua Independência, 

nº. 665, centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.5.Considerando 

a inexistência de tabela específica no Conselho Federal de Medicina e 

Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do Provimento 

68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), 

com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.6.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais 

do perito, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso demonstre, 

comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a satisfação 

das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos do art. 7º, da 

Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.7.INTIMEM-SE as 

partes, para apresentação de quesitos e, eventual, indicação de 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Saliento, entretanto, que a parte Autora apresentou quesitos às fls. 13 e 
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14.8.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, independentemente 

de compromisso legal, nos termos do art. 466, do CPC/2015, bem como, 

para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste no mandado as 

advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.9.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão 

dos autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram 

o que entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE, em seguida, a certidão em favor do 

perito médico (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).10.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1299 Nr: 2389-37.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em acesso aos sistemas INFOSEG e INFOJUD, conforme consultas 

encartadas, verificou-se que o endereço do executado encontra-se 

desatualizado, uma vez que já procedida tentativa de citação da parte no 

endereço encontrado, contudo, sem êxito, de acordo com certidão de fl. 

90.

2. Dessa forma, considerando que cabe a parte autora promover a citação 

do executado, INTIME-SE a exequente para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

3. Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 121.

 4. Sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que se proceda a averbação 

da sentença de fl. 62/65, que decretou o divórcio do casal, bem como a 

partilha do imóvel em questão, na matrícula de nº 52.476, ficha 1.

5. 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.: 268246 Nr: 18210-17.2017.811.0004

 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: Laura Raquel Lima Ramos, APARECIDO MAICON 

MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilice da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 35.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC).36.Com relação aos pedidos formulados pela requerida 

à fl.96, DEFIRO o pleito descrito no item “c” e, via de consequência, 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com 

a qualificação da pessoa que figura na mídia audiovisual encartada à fl.79. 

37.Cumprida a determinação do tópico anterior, no que concerne a 

qualificação da terceira pessoa envolvida na mídia de fl.96, desde já 

DETERMINO que proceda-se com a sua INTIMAÇÃO pessoal, bem como 

com a INTIMAÇÃO pessoal das testemunhas apresentadas à fl.97, para o 

comparecimento em audiência de instrução aprazada no item “33” desta 

decisão. 38.INTIMEM-SE a autora e a requerida pessoalmente para 

comparecerem na audiência designada, sob pena de confissão, na forma 

do art.385, §1º, CPC.39.Ainda, ELABORE-SE LAUDO DE ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias, procedendo com a 

entrevista pessoal do interditado, sua curadora e a autora.40.CIÊNCIA ao 

Ministério Público, conforme o disposto no art.752, §1º, do 

CPC.41.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228063 Nr: 7778-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Construção Civil e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos.

1. Verifica-se que a autora manifestou desinteresse pela produção de 

prova testemunhal às fls.532/533 e que a parte requerida manteve-se 

silente, conforme certificado à fl.535.

2. Ainda, constata-se que o feito já se encontra devidamente instruído com 

provas suficientes e, portanto, apto para ser julgado, consoante dispõe o 

art.355, I, do CPC.

 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252411 Nr: 7930-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Batista Valadão, Marjorry Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dormecidio de Paula Ferreira, João Francisco 

Neto, SILVANI ALVES GONÇALVES, BETHANIA MONTEIRO DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA via 

DJE/MT, em cumprimento à decisão de fls. 132, para MANIFESTAR no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE via 

DJE/MT, em cumprimento à decisão de fls.103, para se MANIFESTAR, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219177 Nr: 2282-60.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFB, IFB, MdFFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. Em atenção à manifestação das partes às fls.57 e 60, informando sobre 

a transação extrajudicial do saldo devedor das prestações de alimentos, 

DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA à Cadeia 

Pública local, se por outro motivo o executado não estiver preso.

2. Após, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, acerca do acordo 

de vontades aportado aos autos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 483-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência.14.RETIFIQUE-SE na capa dos autos o nome da autora, bem 

como no sistema Apolo para que passe a constar o nome de AMÉLIA 

SOUSA DUARTE DE ALMEIDA. 15.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado às fls.04, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 24.09.2018, às 09h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado.16.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 do §8º, do art. 334, do CPC/2015. 17.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 18.DEFIRO a 

gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência do 

postulante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.19.Determino a 

tramitação prioritária do feito, nos termos do art.71, do Estatuto do Idoso – 

Lei nº 10.741/03, devendo ser procedida as anotações 

necessárias.20.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38749 Nr: 146-13.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marson e Nascimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 146-13.2004.811.0004, 

Protocolo 38749, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96788 Nr: 1756-06.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogo Indústria e Comércio de Baterias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 1756-06.2010.811.0004, Protocolo 

96788, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244929 Nr: 2717-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Regina Martins Silva, Larissa Karoline Barbosa 

Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Augusto Cesar Guirra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2717-97.2017.811.0004, 

Protocolo 244929, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217990 Nr: 1621-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Pereira de Sales, DERSON JALES COSTA 

SALES, Jarbas Costa Sales, Roger Sales Val, Emily Sales Val, Dagma 

Elvana Costa Sales, Magda Aparecida Mamede, ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisca Costa Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERSON JALES COSTA SALES - 

OAB:3977/MT, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DERSON JALES 

COSTA SALES, para devolução dos autos nº 1621-81.2016.811.0004, 

Protocolo 217990, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240323 Nr: 16520-84.2016.811.0004

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gleidelene Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva Pereira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

1. Trata-se de Ação cautelar incidental movida pelas partes acima 

mencionadas, distribuída inicialmente à 1ª Vara Cível desta Comarca.

2. O feito foi recebido e designada audiência de justificação prévia (fls. 

44).

3. A autora manifesta pela redistribuição do feito em razão de outra ação 

protocolizada perante esta Vara Cível (Cód. 240323).

4. Os autos foram remetidos a esta Vara em razão da conexão com o 

processo em apenso, declarada às fls. 50.

5. Às fls. 54/56, o pedido de tutela de urgência foi indeferido e 

determinou-se a citação do demandado para contestar a ação.

6. Devidamente citada, a parte contrária apresenta contestação às fls. 

60/64. Em síntese, alega em preliminar falta de interesse processual. 

Requer a improcedência dos pedidos lançados na inicial. Documentos às 

fls. 66/99.

7. Impugnação à contestação de fls. 100/101.

8. Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pela intimação das 

partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (fls. 111).

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Em que pese a preliminar de falta de interesse de agir aventada pela 

parte demandada, entendo que a arguição se confunde com o próprio 

mérito da causa, a qual será analisada por ocasião da prolação da 

sentença.

11. Não havendo outras preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

12. Ademais, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265088 Nr: 16226-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Auto-Center Ltda, Bernadete Costa 

Miranda, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o credor, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

proceda com a regular tramitação do feito, no que concerne aos atos 

expropriatórios, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212173 Nr: 10782-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdR, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada por 

EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA em face de EDILSON ARANTES DA 

ROCHA, todos qualificados nos autos.

2. A parte exequente requer a homologação do acordo acostado às fls. 

65/66, bem como a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do 

CPC/2015, tendo em vista o pagamento integral do acordo.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes apesar de legítimas, não estão regularmente 

representadas, uma vez que no acordo de fls. 65/66 não fora oposta 

assinatura do patrono da parte requerida, regularmente constituído 

conforme procuração de fl. 42.

5. Em que pese tenha ocorrido o pagamento dos valores entabulado pelas 

partes, verifica-se que no item “6” do referido acordo, restou consignado 

que: “Todavia, o genitor se compromete a ajudar o exequente 

financeiramente com 25%do salário mínimo quando e enquanto o mesmo 

estiver cursando a faculdade”.

 6. Assim, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, opor assinatura do patrono constituído ao 

executado no acordo de fls. 65/66, sob pena de indeferimento do pacto 

firmado entre as partes.

7. Cumprida à determinação acima, voltem-me conclusos para análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202313 Nr: 5116-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, 

no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271369 Nr: 1871-46.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 .20.Ainda, não basta a mera arguição de que intenta a apresentação de 

cálculo minucioso da dívida exequenda, vez que lhe incumbe, em caso de 

discordância dos cálculos apresentados pelo credor, apontar o valor que 

entende correto, consoante prescreve o art.917, §4º, do CPC.21.Ainda, 

verifico que os documentos que instruem os autos às fls.22/41, 

especialmente o imposto de renda do embargante, não fornecem os 

subsídios necessários à conferir a condição de hipossuficiência ao 

embargante. Insta ressaltar que o postulante se trata de pessoa jurídica e, 

neste caso, é medida excepcional a demonstração efetiva da insuficiência 

de recursos para arcar com o recolhimento de custas processuais.22.Em 

que pese não tenha sido demonstrada a carência de recursos financeiros 

do embargante, verifica-se a viabilidade de acolher o pleito subsidiário de 

fl.21, no que concerne ao parcelamento das despesas processuais, 

conforme dispõe o art.98, §6º, do CPC.23.Consigno que o requerente 

deverá pagar as o valor das custas e taxas iniciais do processo em 06 

(seis) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de cada mês, sendo que 

o primeiro pagamento deverá ser realizado até o dia 20/08/2018. 

24.REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas e emitir as respectivas guias de 

pagamento.25.Em seguida, INTIME-SE, imediatamente, o requerente para 

quitar a primeira parcela. Caso o autor deixe de quitar a parcela referente 

as despesas processuais, o feito será extinto, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.26.Verificado o adimplemento da primeira 

parcela atinente as custas processuais, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

embargado, via correios, para querendo, oponha impugnação no prazo 

legal (art. 920, caput, do CPC).27.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163586 Nr: 5186-92.2012.811.0004

 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: José Ribamar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mendes de Morais Filho, Emival de tal, 

Márcio Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freitas Faria - 

OAB:11979-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

CPC/2015.9.Custas processuais pelo autor e honorários de advogado no 

importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que o requerente é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC/2015. 10.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 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:

 .11.Posto isso, INDEFIRO o pedido de reembolso do valor pago a título de 

custas processuais.12.DETERMINO que o Cartório Distribuidor dessa 

Comarca retifique a anotação das custas de fl. 36 tendo em vista que 

mesmas já foram quitadas (fl. 15).13.Publique-se. Intime-se. 14. Após, 

ARQUIVE-SE.Barra do Garças-MT, 10 de agosto de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃOJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255988 Nr: 10226-79.2017.811.0004

 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: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254558 Nr: 9317-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Torres Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro - Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, Lucas Thadeu Pierson Ramos - OAB:PR 48.203

 14.Desta forma, o reconhecimento da incompetência deste juízo e a 

remessa dos autos à justiça do trabalho, é medida que se 

impõe.DISPOSITIVO:15.Isto posto, DECLARO a incompetência absoluta 

deste juízo e, por consequência, DECLINO a competência para processar 

e julgar o feito ao JUÍZO DA VARA DO TRABALHO desta Comarca para o 

regular andamento processual.16.ADOTE Sra. Gestora as providências 

necessárias para o devido cumprimento da presente 

decisão.17.INTIMEM-SE as partes para ciência.18.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 3387-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdCN, FBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos movida pelas partes acima 

mencionadas todas, qualificadas nos autos.

2. Afirma a parte autora que o requerido fora compelido por determinação 

judicial ao pagamento da pensão alimentícia ao menor na importância de 

20% (vinte por cento) do salário mínimo. Afirma que à época o requerido 

não tinha curso superior, não tinha emprego fixo. Hoje o demandado 

exerce a profissão de médico veterinário, atuante junto a Vigilância 

sanitária Municipal.

3. Requer a elevação dos alimentos à razão de 55%(cinquenta e cinco por 

cento) do salário mínimo, além de 50%(cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.

 4. O requerido foi citado por hora certa (fls. 59).

5. Aberta a sessão de conciliação entre as partes, constatou-se que não 

houve acordo (fls. 62).

6. Contestada à ação às fls. 67/75. Com a defesa apresentada vieram os 

documentos de fls. 76/108, dos quais se destacam comprovantes de 

depósitos, documentos pessoais, recibo de aluguel e contrato de 

financiamento estudantil.

7. Com vista dos autos, o Ministério Público pugna pela designação de 

audiência de instrução e julgamento (fls. 112).

8. Após, retornaram os autos conclusos.

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 10. Deste modo, não havendo sido constatada irregularidades passíveis 

de macular o feito, O DOU POR SANEADO.

11. Ao considerar que as partes não deduziram as provas que entendem 

necessárias a comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

12. Após, voltem-me conclusos para análise.

13. Intimem-se as partes na pessoa de seus respectivos patronos.

 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246737 Nr: 4037-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Rocha Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Trindade Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROCHA LIMA 

- OAB:15.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA. Cuida-se de ação de interdição de MARIA TRINDADE ROCHA 

LIMA, proposta por seu irmão MARCOS ANTÔNIO TRINDADE LIMA. 

Designada audiência de instrução, o requerente informou o falecimento da 

interditada, ocorrido no dia 29 de maio de 2017, conforme certidão de fl. 

29. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o falecimento da interditanda, 

conforme corrobora a certidão de fl. 29, configura-se perda do objeto da 

ação, visto que se trata de ação personalíssima. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com arrimo no 

art. 485, e IX, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. SEM CUSTAS. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222408 Nr: 4298-84.2016.811.0004

 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: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEdTRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Roberto Mota Serra - 

OAB:MT 15.502, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Divórcio c/c alimentos provisórios, partilha de 

bens, guarda e pedido de liminar de separação de corpos com 

afastamento do lar movida por Adriana Carvalho dos Santos em face de 

Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Júnior.

2. Ao compulsar os autos, verifico que fora realizado estudo psicossocial, 

apresentada defesa, impugnação a defesa, porém não foram os autos 

remetidos ao órgão do Ministério Público para deliberação acerca da lide.

3. Assim, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal, para 

manifestar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

 4. Após, voltem-me conclusos para saneamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230198 Nr: 9216-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: GMM, BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 12. É O RELATÓRIO. DECIDO. 13.Deste modo, não havendo sido 

constatada irregularidades passíveis de macular o feito, O DOU POR 

SANEADO.14.Contudo, ao considerar que as partes ainda não se 

manifestaram acerca das provas que pretendem demonstrar os fatos 

narrados nos autos, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.15.Após, voltem-me 

conclusos para análise.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221606 Nr: 3824-16.2016.811.0004

 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: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Mazzutti, Geraldo Martins do Carmo, 

Geraldo Martins do Carmo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, 

Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 19.Diante do exposto e de tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 20.INTIMEM-SE as partes para dizer se existe 

interesse na designação de audiência conciliatória, já que até então não 

houve ato designado visando a autocomposição, conforme art. 3º, §§ 2º e 

3º, c/c art. 139, V, CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como concordância. 21.CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora 

a citação e a apresentação de contestação por parte dos requeridos 

Bernardo Mazzuti e Geraldo Martins do Carmo Júnior, conforme 

determinado pela decisão de fls. 104/106. 22.Após, VOLTEM-ME 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de denunciação à lide 

requerido na contestação de fls. 183/205. 23.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239304 Nr: 15730-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Felipe de Souza Mesquita

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 12.Posto isso, DEFIRO o pedido do autor, DETERMINANDO à Central de 

Arquivamento e Arrecadação e ao Cartório Distribuidor dessa Comarca 

que se abstenham de realizar a cobrança das custas processuais do 

autor, ressalvada a hipótese de se demonstrar a mudança da situação 

econômico-financeira do autor.13.ENCAMINHE-SE cópia da presente 

decisão ao responsável legal do Cartório Distribuidor dessa Comarca e ao 

G e s t o r  J u d i c i á r i o  d a  C e n t r a l  d e  A r q u i v a m e n t o  e 

Arrecadação.14.Publique-se. Intimem-se. Barra do Garças-MT, 09 de 

agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃOJUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267143 Nr: 17435-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco 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.: 283031 Nr: 8903-05.2018.811.0004

 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: MBdS, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVNS, ERN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8903-05.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 283031

Vistos.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

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.: 271279 Nr: 1801-29.2018.811.0004

 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 , querendo, apresentar 

impugnação à contestação de fls. 57/107, no prazo de QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165003 Nr: 6941-54.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

de fls. 120, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272331 Nr: 2536-62.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

LARI KOLLN, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 28, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281010 Nr: 7769-40.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO - TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Félix de Araújo, Nilson Gomes de 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daniel - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 32, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168571 Nr: 282-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocicler Oliveira Nascimento 

- OAB:19222

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 160, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267143 Nr: 17435-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 92, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238537 Nr: 15179-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 90, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165809 Nr: 8028-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. Magalhães - ME (Restaurante Comer Bem)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charer Ahmad Fayad, Barra do Garças Futebol 

Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 371, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268904 Nr: 232-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 33, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 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: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Senhorinho, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Intimação do patrono dos requeridos Nivaldo Vieira dos Santos e 

Fernando Lima Medeiros, da audiência de Justificação designada para o 

dia 23 de agosto de 2018, às 15:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 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: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 
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Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Senhorinho, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 I – Antes de qualquer ato, necessário notificar o INCRA para que informe 

se possui interesse na lide.

II – Notifique-se o INCRA, com cópia da inicial, do laudo de fls. 70/81, que 

indicam ser a área em litígio um assentamento da União, para, em 05 dias, 

informar se possui interesse na lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277460 Nr: 5705-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floriano Macri Filho, Jesuina Guimarães da Silva 

Lourenço, Laurenice Guimarães das Neves, Vera Lucia Guimarães das 

Neves Silva, Maria Abadia Guimarães da Silva, Valmiria Guimarães das 

Neves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Guimarães das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, para que se proceda, a 

intimação do patrono do requerente, para que providencie o recolhimento 

de diligência ao Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), conforme informado pelo mesmo às fls. 55, valor este 

que deverá ser recolhido exclusivamente através de guia emitida pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos o recolhimento, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187708 Nr: 8466-03.2014.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edivania Nogueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8466-03.2014.811.0004 - Código 187708

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Araguaia de Xingu – Sicredi Araxingu em 

face de Maria Edivânia Nogueira Lima, ambos devidamente qualificados.

 Embora devidamente citada às fls. 75, a requerida não apresentou 

embargos.

 Após, fizeram-se os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de 

direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I 

e II, do CPC.

Dessume-se que a petição inicial foi instruída com prova escrita do débito, 

bem como que não foi oposta nenhuma exceção capaz de suplantar a 

pretensão da parte autora.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente e, com 

fulcro no art.701, §2º, CPC, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em 

título executivo judicial a obrigação de Maria Edivânia Nogueira Lima ao 

pagamento da quantia de R$481.457,09 (quatrocentos e oitenta e um mil 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), atualizada em 

15/08/2014, com incidência de juros, correção monetária e outros 

eventuais encargos remuneratórios e moratórios, nos termos do que foi 

contratado.

CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 

701, §2º, CPC, devendo o feito prosseguir de acordo com as disposições 

do cumprimento de sentença.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC.

INTIME-SE a executada para pagar o valor, no prazo de 15 dias, sob a 

pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§1º, do 

CPC.

 Expeça-se o necessário.

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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248727 Nr: 5357-73.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Neiva Teresinha dos 

Reis, Roberto dos Reis, Alexandre dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 CITAÇÃO DO EMBARGADO para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209745 Nr: 9410-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Marta Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 209745

Vistos.

Ante o petitório de fls. 65, expeça-se nova carta precatória ao juízo da 

comarca de Aparecida de Goiânia/GO a fim de dar cumprimento à decisão 

de fls. 40.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73149 Nr: 6375-81.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E FILHOS LTDA, Ivone Ferreira de 

Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Indefiro a gratuidade da justiça tendo em vista que a hipossuficiência 

não esta minimamente demonstrada.

2. Tendo em vista a petição de f. 48, o executado requer o desbloqueio, 
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ora restringido via sistema RENAJUD.

3. Considerando que o processo está suspenso pelo prazo de um ano 

tendo pela inércia da parte exequente, fl. 246, defiro o desbloqueio do bem 

móvel com o intuito de resguardar o direito do executado que possui bem 

de uso restrito pela inação da Fazenda Pública.

4. Intime-se o executado para indicar onde está o veículo mencionado nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, nos termos do artigo 

774, parágrafo único do CPC.

5. Indicado, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

6. No silencio, indique a Fazenda Pública onde o bem se encontra, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 7. E se indicado, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209919 Nr: 9488-62.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando as consultas de dados realizadas, via INFOJUD, conforme 

os extratos anexos, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Sendo pleiteada as citações dos executados nos endereços encontrados 

nas consultas, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255859 Nr: 13072-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Furtado de Queiroz Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 13072-69.2017.811.0004 – Cód. 255859

VISTOS.

Tendo em vista que o processo já se encontra encerrado, restando 

apenas uma pendência referente à restrição existente, determino que seja 

levantada a restrição.

Após, arquive-se procedendo as baixas de praxes.

Barra do Garças-MT, 02 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276059 Nr: 4779-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCdA, NFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4779-76.2018.811.0004– CÓDIGO Nº 276059

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS 

proposta por ERICK SAMUEL CARVALHO DE ALMEIDA, menor impúbere, 

representado por seu genitor NELTON FERREIRA DE ALMEIDA, em face de 

ALEXANDRA CARVALHO.

 Narra a inicial que a execução é de provimento jurisdicional condenatório, 

o qual assentou a obrigação da executada de prestar alimentos ao 

exequente na referência de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, 

estando inadimplente com a obrigação desde junho de 2016, o que motivou 

essa ação para exigir o quantum referente aos meses de junho de 2016 a 

janeiro de 2018, o que totaliza o valor já corrigido de R$ 3.746,48 (três mil 

e setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

 Tendo em vista que o exequente é assistido pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 10, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar os dispêndios 

judiciais, compreendidos como custas e demais despesas processuais, 

conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita 

ao exequente, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a executada para que, em 03 (três) dias, pague o valor 

enunciado, prove que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

conforme preceitua o caput do art. 528 do CPC, sob pena de protestar o 

pronunciamento judicial e de ser efetuada, via sistema BACENJUD, 

penhora bancária on-line do débito executado.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-se o exequente para a retirada 

em juízo, assim como para promover o seguimento que desejar, devendo 

constar que este é beneficiário da gratuidade da justiça, e que deverá se 

responsabilizar pela informação a este Juízo acerca do cumprimento da 

dívida.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo 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.: 177734 Nr: 12015-55.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLdSCdO, RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que o INFOSEG realiza as consultas sobre pessoas a partir 

do banco de dados das instituições como a Interpol, Índice Nacional, 

Receita Federal CPF e CNPJ, Condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME 

(MERCOSUL).

Indefiro o pedido referente à expedição de ofício à Receita Federal para a 

consulta do CPF do requerido, bem como para a busca do endereço da 

requente, uma vez que a Defensoria Pública possui acesso ao INFOSEG, 

sistema no qual não foi possível obter acesso às informações requeridas 

ao judiciário, assim seria redundante emitir ofício à Receita Federal 

desejando encontrar os dados requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283029 Nr: 8901-35.2018.811.0004

 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: FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido referente à gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

88 e 99 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente, a fim de que compareçam 

à audiência de conciliação a ser realizada em 11 de outubro de 2018, às 

17h00min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 
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334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, deixo de intimar o Ministério Público, tendo em vista que a 

presente demanda não se encontra inserida no rol de hipóteses em que o 

órgão deve atuar como fiscal da ordem jurídica, conforme o artigo 178 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252003 Nr: 7677-96.2017.811.0004

 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: SFAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEQdB, RQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Cunha - OAB:48353/GO, 

TATIANE MIRIELE DE MOURA CUNHA - OAB:46.045/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213850 Nr: 11781-05.2015.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Silvia Ramos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, Suely Aparecida Ferreira 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 Processo nº 11781-05.2015 – Código 213850

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta pelo Espólio de Eduardo dos Santos 

Penteado em desfavor de João Batista da Silva e Suely Aparecida 

Ferreira, requerendo a anulação do registro imobiliário realizado pelo 

requerido com o consequente reconhecimento de propriedade dos lotes 

09 e 10.

Narra o autor, em apertada síntese, que teria adquirido os lotes 09 e 10 

registrados sob a matrícula 67.375 e 67.376. Contudo, o requerido teria 

registrado os imóveis em seu nome sem justo título.

Em sede de liminar, requereu averbação à margem das matrículas 

impossibilitando eventuais lançamentos ou averbações futuras.

A liminar foi indeferida e a inicial recebida, conforme as fls. 128/128v.

 As fls. 133/143, o requerido apresentou contestação, requerendo, 

preliminarmente, o julgamento sem resolução do mérito. No mérito pela 

improcedência dos pedidos iniciais.

Instado, o autor apresentou réplica as fls. 162/168.

Intimada as partes para indicarem as provas que gostariam de produzir. 

Apenas o autor manifestou pugnando pelo julgamento do mérito no estado 

em que se encontra. Fls. 171/171v.

Os autos vieram conclusos. É o relatório.

 Alega o autor que teria adquirido dois imóveis, contudo o requerido teria 

os registrados sem justo título pugnando, ao final, pela desconstituição do 

registro realizado por ele.

Das preliminares.

 Alega o requerido, em sede preliminar, que a ação merece ser julgada 

extinta sem resolução de mérito ante a ausência dos elementos e das 

condições da ação e dos pressupostos processuais.

Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973 eram tidas como 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das 

partes e o interesse processual (art. 267, inciso VI, CPC/73).

Da análise da petição inicial, constatam-se todas essas condições. 

Extrai-se a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que é perfeitamente 

possível a desconstituição do ato jurídico objurgado, a legitimidade das 

partes, pois se verifica que há elementos que convirjam ambas as partes 

para um mesmo bem e o interesse processual visto que para a satisfação 

do direito pretendido pelo autor outro caminho não há a não ser pela tutela 

jurisdicional.

Igualmente, constatam-se os elementos necessários da ação, quais sejam, 

as partes, o pedido e a causa de pedir. Na inicial o autor expõe os fatos 

demonstrando de forma suficientemente clara, ao final, requerendo pedido 

certo da desconstituição do ato jurídico que deu ensejo ao registro público.

Por sua vez os pressupostos processuais também estão presentes, pois 

ambas as partes são capazes, bem como possuem capacidade 

processual e postulatória, este Juízo é competente para o julgamento da 

lide, estão presentes as condições da ação, conforme já exposto e não há 

sequer indícios de litispendências, coisa julgada, perempção o convecção 

de arbitragem.

Posto isso, reputo estar apta a inicial para ser analisado seu mérito. Por 

conseguinte, afasto as preliminares aventadas.

Do Mérito.

Alega o autor que o requerido teria registrado os imóveis referidos como 

lote 09 e 10 sem justo título, pugnando pela desconstituição do ato jurídico 

que deu ensejo ao registro público das matrículas 67.375 e 67.376.

 Pois bem. Conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil a propriedade do 

bem imóvel se transfere, entre vivos, pelo registro do título transmissivo no 

registro de imóveis.

 Dispõe ainda, em seu parágrafo primeiro, que enquanto não se registrar o 

título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

O que se vislumbra dos autos é que o autor teria celebrado contrato de 

compra e venda de imóvel com o falecido Senhor Ladislau Cristino Cortes, 

conforme alvarás de fls. 17 e 19 e reconhecido pela sentença de fl. 82/83.

 Certo é que o contrato de compra e venda é o instrumento pelo qual o 

vendedor se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou 

imóvel mediante uma remuneração. Entretanto, este instrumento, por si só, 

não transfere a propriedade, o que ocorro no casos de bens móveis pela 

tradição e no caso de bens imóveis pelo registro do contrato no Cartório 

de Registro Imobiliário, nos termos do dispositivo acima citado.

Portanto, a ausência do registro do instrumento contratual ou equivalente 

no Cartório de Registro de Imóveis impossibilitou a finalização do negócio 

jurídico realizado.

Nesse ínterim, o que também se pode ver dos autos, é que o até então 

proprietário dos imóveis (art. 1.245, §1º do CC), realizou novo negócio 

jurídico tendo como uns dos objetos os imóveis tidos como lote 09 e 10 

com os ora requeridos Sr. João Batista da Silva e a Sra. Suely Aparecida 

Ferreira, conforme se vislumbra pelas fls. 21 23/30.

Contudo, o novo negócio jurídico realizado foi concluído com o respectivo 

registro no Cartório de Registro Imobiliário dando origem as matrículas 

67.375 e 67.376.

Nessa senda, ocorre que não há nada dos autos capaz de macular o 

negócio jurídico realizado pelos requeridos a ensejar a desconstituição da 

propriedade e do respectivo registro no CRI.

Isso porque da matrícula nº 4.158, de onde originou os lotes objurgados, 

especificamente à fl. 51, não consta restrição ou averbação da 

transferência ou do pactuado entre o autor e o Sr. Ladislau Cristino Cortes 

a possibilitar eventual descaracterização da boa-fé dos requeridos nas 

aquisições dos imóveis.

Demais a mais, não há outrossim elementos que demonstrem qualquer 

defeito do negócio jurídico realizado entre o requerido e o proprietário, à 

época, dos imóveis a ensejar a sua anulação ou a sua nulidade.

Dessa forma, a pretensão do autor não merece prosperar por não ter sido 

demonstrado qualquer defeito capaz de anular o negócio jurídico realizado 

entre o requerido e o proprietário à época dos imóveis, bem como diante 

da ausência de qualquer formalidade que oportunizasse o requerido a ter 

conhecimento do negócio pactuado entre o autor e o antigo proprietário 

dos imóveis a descaracterizar a sua boa-fé na realização do contrato de 

compra e venda.

 Destarte, por todo o exposto e do que consta dos autos, indefiro o pleito 

inicial, julgando, consequentemente, improcedente o feito, com resolução 
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do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 85, §2º do CPC, condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais na razão de 10% (dez por 

cento) do valor da causa. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento 

das custas processuais.

Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-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.: 243693 Nr: 1855-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marildo Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Autos nº 855-29.2017.811.0004 – Cód: 243693VISTOS.Ante a 

necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico clínico geral 

José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires de Campos, 

n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o 

período de 06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da 

perícia, devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes.A requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames.Cientifique ainda o Sr. Perito 

que a recusa deverá ser devidamente justificada, sob pena das 

responsabilidades leais e administrativas.Ainda, informe ao Sr. Perito que 

desde já arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento 

ao limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada 

em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados.Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, o que compreende inclusive os honorários do perito, consoante 

inciso VI, §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos 

honorários periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este 

também manifestou pela realização de prova pericial.Faculto desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às 

partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187324 Nr: 8148-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Silva dos Santos 

Ribeiro - OAB:MT/17197, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 SENTENÇA

Autos nº.: 8148-20.2014.811.0004 (cód. 187324)

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

cumulada com pedido de imissão na posse proposta por LOURIVAL 

APARECIDO DE OLIVEIRA, em face de TEREZA DA SILVA DA 

PURIFICAÇÃO, ambos qualificados nos autos.

 Alega a parte autora ter convivido em união estável com a requerida entre 

os anos de 2008 a 2013. Alega, ainda, ter sido beneficiado com a doação 

de uma casa pelo Município de Pontal do Araguaia, antes do período em 

que convivera com a requerida Tereza da Silva Purificação.

 Alega ter sido surpreendido com a notícia de que a requerida teria 

alterado os dados cadastrais de posse do imóvel para seu nome.

 Assim, requer o reconhecimento da união estável, bem como a imissão na 

posse do imóvel, pois lhe pertenceria.

 Devidamente citado a requerida apresentou contestação às fls. 47/54, 

pugnou pelo reconhecimento da união estável entre julho de 2004 a 

dezembro de 2008, bem como pela improcedência do pedido de imissão de 

posse.

 O representante do Ministério Público manifestou desinteresse no feito 

(fls. 64/65).

Audiência de instrução se materializou às fls. 96.

 Alegações finais da parte autora juntada às fls. 97/99, ao passo que a 

requerida juntou suas alegações finais às fls. 117/123.

 Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Do mérito

A União Estável em nosso ordenamento jurídico é regida pela Lei 

9.278/1996, que regulamentou o art. 226, §3º da Constituição Federal, bem 

como o art. 1.723 do Código Civil. Dessa maneira, estabelece o art. 1º da 

Lei 9.278/1996, ser reconhecida como tal, a convivência pública e 

contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Assim 

como, em seu art. 7º prevê a dissolução da união estável.

Aliás, o material probatório comprova a existência da união estável entre 

as partes litigantes, além do que o próprio requerido não contesta o 

reconhecimento da união estável, sendo, portanto, fato incontroverso nos 

autos.

 O art. 333, I, do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova 

cabe ao autor, relativamente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, 

em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.

Desta feita, a responsabilidade da prova fica com o autor que, não 

provados os fatos alegados com suficiência, terá a ação julgada 

improcedente.

Neste sentir a lição de Nelson Nery Júnior:

 “O juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas ao 

ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não 

se encontrar provado. Estando provado o fato, pelo princípio da aquisição 

processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante 

indagar-se sobre quem a produziu. Somente quando não houver a prova é 

que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se 

desincumbiu.”

 Ainda quanto o ônus da prova, interessante o posicionamento 

apresentado por Luiz Guilherme Marinoni , vejamos:

“É certo que o juiz deve buscar se convencer da verdade. Mas, essa 

convicção se faz com base na argumentação ou nas provas trazidas ao 

processo, inclusive as determinadas de ofício, o que gera uma verdade 

construída no processo. O que legitima a decisão jurisdicional ou a coisa 

julgada é a devida participação das partes e do juiz, ou melhor, as próprias 

regras que criam as balizas para a construção da verdade processual”.

Conforme preceitua os ilustres doutrinadores, é dever das partes trazer 

as provas que refugam importantes, não o fazendo, devem arcar com as 

consequências de sua omissão ou desídia, pois o magistrado irá 

sentenciar conforme a conclusão que o quadro probatório proporciona.

 Para que seja configurada a União Estável, necessária a existência dos 

requisitos legais - convivência duradoura, contínua e pública com o 

objetivo de constituir família, conforme preceituam os artigos 226, § 3º da 

Constituição Federal e artigo 1.723 do Código Civil.

A Jurisprudência assim tem manifestado:

“Ação de Reconhecimento de União Estável. Existindo provas de quando 

iniciou o relacionamento e se possuía as características de publicidade, 

notoriedade, permanência e com o intuito de construir família e angariar 

patrimônio, há que se reconhecer união estável “. (TJPR-AC 34.968-2-Ac. 

11.288. - Primeira Câmara Cível – Rel-Dês. Maranhão de Loyola).

Ao analisar o que consta nos autos, verifica-se a existência de união 

estável pelo período de aproximadamente 4 anos, no período entre julho de 

2004 até o ano de 2008, conforme testemunhal, bem como documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 38 de 575



juntados aos autos.

 As testemunhas Maracelma e Maria Antônia confirmaram, em juízo, que 

as partes teriam permanecidos em união estável desde o ano de 2004 até 

2008.

Como se sabe, a ação de imissão de posse pode ser rotulada como real e 

petitória, porquanto nela se pleiteia a coisa e não o cumprimento de uma 

obrigação, ou seja, visa à aquisição da posse fundada no direito de 

propriedade, isto é, deve dela se valer quem adquire o domínio, vindicando 

do possuidor a transmissão da posse, semelhante à reivindicatória, já que 

ambas possuem natureza petitória, anotando que, nesta se discute a 

propriedade, enquanto que, naquela o debate cinge-se à posse baseada 

no domínio.

 O instituto da Imissão na Posse deriva do direito à propriedade, e para que 

o pedido seja prestigiado basta que o autor comprove a propriedade do 

imóvel e a existência de empecilho ao exercício pleno do direito que lhe 

confere a primeira parte do “caput” do art. 1.228 do Código Civil, que diz 

que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”.

No caso em espécie, não há prova do domínio, o pedido é calcado em 

posse e não em propriedade.

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE 

PERMUTA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DA POSSE DE TERRENO – 

NEGOCIAÇÃO “AD CORPUS” – POSTERIOR OBTENÇÃO DO TÍTULO 

PERANTE O INTERMAT – CONSTATAÇÃO DE ÁREA A MENOR – TÍTULO 

OUTORGADO EQUIVOCADAMENTE – PRETENSÃO À IMISSÃO DA POSSE 

DA TOTALIDADE DA ÁREA APURADA – IMPOSSIBILIDADE – 

NEGOCIAÇÃO QUE ENVOLVEU APENAS A TRANSFERÊNCIA DA POSSE – 

PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O instituto da Imissão na Posse deriva do direito à 

propriedade, e para que o pedido seja prestigiado, basta que o autor 

comprove a propriedade do imóvel e a existência de empecilho que 

obstaculize ou impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a 

primeira parte do “caput” do art. 1.228 do Código Civil, que diz que “o 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”. 2. Não há 

falar em imissão na posse quando o negócio jurídico celebrado envolveu 

apenas a posse de parte do imóvel, e não a sua propriedade. (Ap 

49977/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)

“AGRAVO LEGAL - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA 

CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA PELO 

ARREMATANTE EM FACE DO ATUAL POSSUIDOR - Ação petitória 

ajuizada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas 

não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um 

terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. A autora demonstrou a 

aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro e a ré não 

comprovou qualquer irregularidade na causa da transmissão, razão pela 

qual se mantem hígida a presunção da propriedade em seu nome, e por 

consequência, o poder de a demandante reivindicá-la. Correta a sentença 

que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso. 

(0014802-48.2011.8.19.0087 -APELAÇÃO - DES. EDSON VASCONCELOS 

- Julgamento: 06/06/2012 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

Com efeito, o próprio Município de Pontal do Araguaia, que outrora, 

aparentemente, havia concedido ao autor o direito de morar no imóvel 

litigioso, cassou o aludido benefício, dado que o requerente teria 

abandonado o bem.

Logo, uma vez que a causa de pedir do autor gira em torno unicamente 

dessa espécie de concessão de direito de moradia, não subsistem 

fundamentos suficientes para o deferimento do pedido do requerente.

Ademais, o demandante não juntou no decorrer do processo mais 

nenhuma documentação com o objetivo de amparar a sua pretensão, 

mesmo tendo havido oportunidade para tanto.

Dessa maneira, hei por bem dar procedência ao pedido de reconhecimento 

e dissolução da sociedade conjugal, pois preencher todos os requisitos 

legais para se caracterizar como união estável, reconhecendo-a e a 

dissolvendo no mesmo ato.

- Do dispositivo

Com estes fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, em consequência, reconheço 

a existência da união estável entre as partes entre os anos de 2004 até 

dezembro de 2008, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

dissolvendo-a neste ato.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de imissão de posse, nos termos do art. 

487,I, do CPC.

 Condeno o requerente ao pagamento de R$500,00 a título de honorários 

advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. nos 

termos do artigo 98, §3º, parágrafo único, do CPC.

 Ante a sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de 

R$500,00 a título de honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará 

suspensa, nos termos do art. artigo 98, §3º, parágrafo único, do CPC.

 Custas pela justiça gratuita.

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

 Após o trânsito em julgado, arquive-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.: 81217 Nr: 4532-47.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Henrique Vergilio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que transcorreu o prazo de 1 (um) ano sem a localizaçao 

de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, promova-se o 

arquivamento dos autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192998 Nr: 12369-46.2014.811.0004

 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: Joaquim Cândido Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Carolina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e por 

consequência, exonero o autor Joaquim Cândido Ribeiro do dever de 

prestar alimentos à requerida.Sem condenação em custas processuais, 

tendo em vista a gratuidade anteriormente deferida. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Transitando em julgado, com baixas e anotações 

de estilo, ao arquivo. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267854 Nr: 17899-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Robelia Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o despacho de fls. 31/32, determino a restrição de 

circulação, conforme o anexo.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 31/32.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241335 Nr: 183-83.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Limongi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando as consultas de dados realizadas, via INFOJUD, conforme 

os extratos anexos, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Sendo pleiteada as citações dos executados nos endereços encontrados 

nas consultas, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282095 Nr: 8357-47.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Santana Tribus - ME, Suelma Antônia 

de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8357-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282095

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de S. A. DE SANTANA M.E.

 CITE-SE a executada para oferecer pagamento, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.830/80, ou para 

garantir a execução, nomeando bens para efeito de penhora, com 

observância da ordem prevista no art. 9º da referida lei.

Constatando-se que a executada não adimpliu com a obrigação de pagar a 

dívida e nem nomeou bens à penhora, deverão ser nomeados quantos 

bens forem necessários para a quitação do débito referente, procedendo 

desde logo a avaliação, cujo valor deverá constar no auto de penhora.

Sendo garantido o juízo, a executada poderá apresentar defesa, por meio 

de embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 16 da 

mesma lei.

Havendo pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa.

Sem custas.

Intime-se. 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.: 282029 Nr: 8322-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dorina da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8322-87.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282029

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por VALDENI DA CRUZ 

SILVA em face do ESPÓLIO DE DORINA DA CRUZ SILVA.

O requerente apresentou, à fls. 06, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que 

não foram juntados demonstrativos de renda que corroborem com o 

pedido de assistência judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível 

a capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, holerite dos seus rendimentos, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

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.: 182946 Nr: 4637-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Mundim Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Rubens dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 190/191, sustentando a embargante a existência de omissão e 

contradição.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de omissão e 

contradição, porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de 

juízo de retratação da sentença embargada, o que torna inadequada a via 

eleita, já que a matéria tratada em sentença seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, omissa.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282421 Nr: 8542-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8542-85.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282421

Vistos.

Instruindo a inicial, a parte autora acostou documentos com o escopo de 

demonstrar a localização do imóvel usucapiendo, uma vez que alega não 

ter sido possível a busca pelo registro imobiliário, motivo pelo qual nem 

sequer houve como especificar o polo passivo, nem mesmo onde se 

encontra, requerendo a via legal de edital para fins de citação.

Ocorre que juntou, à fls. 20, certidão, expedida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis do 1º Ofício, que informa a inexistência de registro do imóvel 

designado conforme o sobrescrito procurado. Porém, analisando-se os 

autos, percebe-se que, pela fotografia juntada à fls. 42, trata-se de imóvel 

urbano, não subsistindo razões para que grandes dificuldades sejam 

encontradas quando das tentativas de identificação do local.

 Ademais, as cópias dos comprovantes de endereço dos confrontantes, à 

fls. 39/41, bem como da guia de lançamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), à fls. 38, sustentam designação diversa da apresentada na 

certidão e da possível pesquisa efetuada pela parte requerente, expondo 

a Rua Travessa da Boa Vista, com suas respectivas numerações de 
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residências, como endereços corretos e suscetíveis de se encontrar os 

imóveis. Considerando essas informações, é crível que o lote objeto desta 

demanda esteja situado nessas imediações, possivelmente, no mesmo 

logradouro.

 Isto posto, INTIME-SE a requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, no sentido de apresentar endereço diverso 

do contido em certidão, depois de adequada busca, tendo em vista o 

supramencionado e a real possibilidade de se encontrar o imóvel 

usucapiendo, para fins de localização e citação da parte requerida, assim 

como integração desta na relação processual, sob pena de indeferimento 

da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e 

da consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

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.: 170830 Nr: 3323-67.2013.811.0004

 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: Sueli Lopes Cavalcante, Ana Paula Lopes Penteado, 

Marcos Paulo Lopes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): monica dos santos penteado daher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Buozi - OAB:16593-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o georreferenciamento realizado na época pela antiga 

inventariante preencheu todos os requisitos necessários para a sua 

validação, oficie-se o CRI de Barra do Garças – MT para a devida 

averbação.

Considerando a remoção da antiga inventariante, proceda-se as devidas 

retificações na capa dos autos, bem como sistema Apollo fazendo constar 

Fernando Mundim Penteado como inventariante, após cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 291.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264199 Nr: 15628-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 105.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258818 Nr: 12025-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucenir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERNANDES ROCHA, Geraldo 

Rodrigues da Cruz, Maria Celia Pascoal da Cruz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FERNANDES ROCHA - 

OAB:21.977

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO ORDINÁRIO

PRAZO: 30 (trinta) dias

AUTOS N.º 12025-60.2017.811.0004 código 258818

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Lucenir Ferreira da Silva

PARTE RÉ: VILMAR FERNANDES ROCHA e Geraldo Rodrigues da Cruz e 

Maria Celia Pascoal da Cruz

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 38.699,86

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: LUCENIR FERREIRA DA SILVA, brasileira, 

divorciada, recepcionista, filha de Antônio José da Silva e Odete 

Gonçalves da Silva, inscrita no RG nº 935156 SSP/GO e CPF n. 

617.108.811-00, residente e domiciliada na Rua Dona Delvita Galvão, S/N, 

bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, tel.: (66) 9 9200-0375, 

por intermédio da Defensoria Pública do Estado infra-assinado, vem à 

presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA Em face de VILMAR FERNANDES ROCHA, brasileiro, 

maior,viúvo (como declarou), campeiro, portador da CNH/DETRAN/MT nº 

05519910889, RG nº 13273027 SSP/MT e CPF nº 970.282.901-15, 

residente e domiciliado na Rua das Acácias, nº 875, Jardim das 

Mangueiras, cidade de Barra do Garças – MT, GERALDO RODRIGUES DA 

CRUZ e sua esposa MARIA CELIA PASCOAL DA CRUZ, brasileiros, 

motorista e do lar, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, 

portadores, ele do RG nº 4037254-7-PR e CPF nº 527.404.049-72, ela do 

RG nº 5679205-8-PR e CPF nº 781.289.359-68, residentes e domiciliados 

na Avenida Brasil, nº 1050, cidade de Tapejara/PR, pelos fundamentos 

fáticos e jurídicos a seguir. DOS FATOS A Requerente, ora Usucapiente, é 

legítima possuidora do lote locado sob o nº 17, QD. 161, na Rua Dona 

Delvita Galvão, loteamento Jardim Nova Barra do Garças, na cidade de 

Barra do Garças/MT, desde Janeiro 1999. Adquiriu o referido imóvel 

juntamente com seu marido Sr. JOÃO ATAIDES CRAVEIRO à época, do Sr. 

GERALDO RODRIGUES DA CRUZ e sua esposa Sra. MARIA CELIA 

PASCOAL DA CRUZ, consoante contrato de compra e venda, em anexo, 

em 27 de Outubro de 2005. A Requerente comprou o imóvel, que na 

ocasião não possuía edificação residencial, construindo toda a estrutura 

necessária para fazer do local a moradia definitiva da família, passando a 

viver tranquilamente no local, por mais de 18 (onze) anos 

ininterruptamente, sem jamais ter sofrido perturbação de qualquer espécie, 

caracterizando sua posse mansa, justa e pacífica. Quando do divórcio 

consensual com o Sr. João Ataides Craveiro, devidamente homologado 

judicialmente, ficou expressamente estabelecido na partilha de bens que o 

referido imóvel passaria a posse exclusiva da autora, que atualmente 

reside com os filhos no local, certidões anexas. Ademais, conforme 

contrato de compra e venda (documento em anexo), detém a Requerente 

justo título de sua posse, destacando que o requerido, Sr. Geraldo, não 

quis assinar o referido documento, se ausentando da cidade, sem nunca 

mais dar notícias, todavia, foi este referendado pelas testemunhas 

listadas, uma delas a Sra. Perolina Moreira de Silva, hoje falecida, o Sr. 

Abílio Ferreira da Costa, inserido no rol de testemunhas e a Presidente de 

Bairros Sra. Luzeni Francisco de Neves, com paradeiro desconhecido. O 

imóvel está cadastrado/registrado junto à municipalidade em nome do réu 

VILMAR FERNANDES DA ROCHA, tendo a autora recebido a informação 

de que o antigo proprietário, Sr. Geraldo, transferiu a propriedade do lote 

para o nome do terceiro, , mediante procuração, mesmo com o pacto 

firmado entre eles e ciente que esta reside no local, comprometendo a 

celebração de qualquer outro negócio de compra e venda do referido 

imóvel. A requerente afirma conhecer a muitos anos a mandatária do Sr. 

Geraldo, constante da ESCRITURA PÚBLICA E COMPRA E VENDA, Sra. 

TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA, e esta, por sua vez, tem ciência de 
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que o imóvel era de posse da Requerente, inclusive notificada 

extrajudicialmente pelo Defensor Público que esta subscreve para tratar 

da transferência da escritura para o nome da autora, sem contudo atender 

à solicitação, consoante documento anexo. Neste sentido, conhecendo a 

situação pendente de regularização, tenta promover a aquisição irregular 

da propriedade, portanto, é imprescindível o testemunho desta, para 

esclarecer os fatos narrados. Como há de se verificar, a energia e água 

foram ligadas em 1999 e 2002 respectivamente, pela possuidora, ora 

requerente, bem como o IPTU sempre foi pago regularmente, visando plena 

regularidade do imóvel, segundo documentos anexos. Cabe salientar que, 

o IPTU estava anteriormente em nome de José C. Soares, o qual a autora 

acredita ser um representante da antiga proprietária E. L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA, mas não conseguia alterar para seu nome devido não 

possuir a escritura, e atualmente foi passado para o nome do Sr. Vilmar, 

após a sobredita transferência, não tendo nunca contribuído com 

nenhuma parcela do referido imposto. Assim, o local é sua residência até 

o presente momento, conforme fotografias em anexo, o que robustece e 

autentica as alegações trazidas e postuladas pela Usucapiente. Junta 

certidão negativa expedida pelo Cartório do Distribuidor, na qual 

registra-se que no banco de dados de distribuições NADA CONSTA 

contra Sra. LUCENIR, ora requerente. Deste modo, não foram ajuizados 

feitos cíveis, em especial, ações possessórias contra a requerente, o que 

demonstra o exercício da posse sem oposição. Anexa-se, também cópia 

da certidão de matrícula do imóvel, no respectivo Cartório de Registro de 

Imóvel da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças – MT. Cabe 

ressaltar que em busca de regularizar a situação do imóvel, a autora 

procurou a Defensoria Pública, a fim de conseguir orientação jurídica a 

respeito dos procedimentos necessários para proceder à aquisição da 

propriedade do lote, no qual o tempo de posse já contabiliza 18 (onze) 

anos. Baseando-se na situação fática apresentada, é interposta a 

presente Ação de Usucapião, vez que a Requerente possui todos os 

requisitos para aquisição da propriedade do imóvel do qual já detém a 

posse por tempo suficiente – tendo preenchido todos os requisitos 

necessários – para ver seu direito resguardado pelo Poder Judiciário. DA 

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL A Requerente, como já mencionado, 

possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há 

cerca de 18 (onze) anos. O imóvel usucapiendo pela Requerente tem os 

seguintes limites e confrontações: FRENTE: para a Rua Dona Delvita 

Galvão, medindo 10 metros, chanfrado 7,07 metros; FUNDOS: para parte 

do lote nº 18, medindo 15 metros; LADO DIREITO: para a Rua Universitária, 

medindo 25 metros; LADO ESQUERDO: para o lote nº 16, medindo 30 

metros; ÁREA TOTAL: 437,50 m² (metros quadrados). O bem em questão 

encontra-se descrito na matrícula nº 37.859 (documento anexo). MAPA E 

MEMORIAL DESCRITIVO A Autora apresenta em anexo os mesmos, de 

modo a atender os preceptivos legais. DOS CONFINANTES O imóvel 

possui os seguintes confrontantes: FRENTE: Rua Dona Delvita Galvão, 

bairro Jardim Nova Barra do Garças. LADO DIREITO: TATIANE SOARES 

MARTINS – Rua Dona Delvita Galvão (esquina com Av. Universitária), 

quadra 162, lote nº 14, bairro Jardim Nova Barra do Garças; LADO 

ESQUERDO: JAIME SOUZA MATOS – Rua Dona Delvita Galvão, Qd. 161, 

lote nº 19, bairro Jardim Nova Barra do Garças; FUNDOS: ALTINO MAIOR 

ABREU (Falecido) – Rua Universitária, quadra 161, lote nº 16, bairro Jardim 

Nova Barra do Garças (encontra-se abandonado). DA LEGITIMIDADE 

PASSIVA A ação está sendo intentada em face de VILMAR FERNANDES 

ROCHA e GERALDO RODRIGUES DA CRUZ e sua esposa MARIA CELIA 

PASCOAL DA CRUZ, em razão de serem estes os nomes dos antigos e 

atuais titulares constantes na matrícula 37.859, cópia anexa, visto as 

circunstâncias acima aduzidas. Dessa forma, estando presentes todos os 

requisitos legais exigidos, a Requerente tem legitimidade ativa para a 

propositura da ação. DO DIREITO A Requerente possui de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há 18 (onze) anos e 8 (nove) 

meses, o imóvel situado nesta cidade, lote locado sob o nº 17, QD. 161, na 

Rua Dona Delvita Galvão, loteamento Jardim Nova Barra do Garças. 

Durante todos os anos desde que a posse lhe foi transmitida, a 

Requerente utiliza o imóvel como sua residência, efetuando pontualmente 

o pagamento de água e luz, conforme faz certo e atesta cópias 

pertinentes em anexo, expedidas pelas empresas prestadoras. A posse 

exercida pela Requerente jamais sofreu qualquer contestação, de quem 

quer que fosse. Assevera o comando insculpido pelo art. 1.242 do CC que 

adquirirá a propriedade do imóvel, mediante usucapião ordinária, a 

situação fática que apresentar a junção de alguns elementos 

fundamentais, quais sejam: posse mansa, pacífica e ininterrupta de um 

determinado imóvel; lapso temporal de 10 (dez) anos, e ainda a 

constatação de que o possuidor esteja agindo de boa-fé e tenha a seu 

favor um justo título. Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja 

declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Parágrafo 

único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 1.242. Adquire 

também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Salienta-se, portanto, que aquele que possui um justo título, tem a seu 

favor a presunção de que é possuidor de boa-fé, conforme determina o 

art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. Art. 1.201. É de boa-fé a 

posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a 

aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por 

si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei 

expressamente não admite esta presunção. A jurisprudência também 

proclama os requisitos indispensáveis para a configuração da usucapião 

ordinária e esclarece, ainda, a conceituação do que seria justo título, 

conforme julgados do TJ/MG. Sobre a possibilidade jurídica do pedido, 

trago julgados à colação: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva delineada pelo artigo 551 do 

antigo Código Civil erigem-se como requisitos a) posse mansa, pacífica, e 

ininterrupta, exercida com intenção de dono; b) decurso do tempo de dez 

anos entre presentes, ou de quinze anos entre ausentes; c) justo título, 

mesmo que este contenha algum vício ou irregularidade; e boa-fé. Justo 

título não quer dizer título perfeito. É qualquer fato jurídico apto à 

transmissão de domínio, ainda que não registrado. A ação de usucapião 

compete também ao possuidor a non domino. (Número do processo: 

2.0000.00.446409-7/000 1 Relator: DOMINGOS COELHO Data do acordão: 

23/02/2005. Data da publicação: 05/03/2005) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – 

POSSIBILIDADE – SOMA DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A posse do antecessor acresce à do 

sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião 

extraordinária. Existindo elementos no acervo probatório do processo 

demonstrando que a requerida possuía a área, quando da propositura da 

ação, há mais de 15 anos, mansa, continua, pacificamente, de boa fé e a 

justo título, ostentando a vontade de ser dona, é evidente a configuração 

da prescrição aquisitiva.\n\n(TJ-MS - APL: 00042482920118120029 MS 

0004248-29.2011.8.12.0029, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 04/11/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/11/2015) Em síntese, a Requerente pretende, como mencionado 

anteriormente, ver regularizada a situação de fato do referido imóvel, 

considerando que possui apenas a posse direta, não deseja que tal 

situação se perpetue no tempo, contudo, confia e espera que a demanda 

seja urgentemente resolvida pela ação ora guerreada. O pedido em tela 

está arraigado nos artigos 941 a 945 do Código de Processo Civil. DO 

REQUERIMENTO Ante o exposto, requer: a) Conceda à Requerente, de 

plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista ela não ter condições 

econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e 

demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da Declaração de 

Hipossuficiência Econômica anexa, consoante preconizam os artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil; b) a citação dos requeridos, VILMAR 

FERNANDES ROCHA, GERALDO RODRIGUES DA CRUZ e sua esposa 

MARIA CELIA PASCOAL DA CRUZ, nos endereços citados na inicial, para 

que, querendo, apresentem defesa aos termos da presente ação, no 

prazo legal; c) a citação editalícia de eventuais interessados, residentes e 

amparados pelo instituto da posse; d) a citação por oficial de justiça dos 

confrontantes e dos atuais ocupados dos imóveis, haja vista serem os 

mesmos presumivelmente os titulares do domínio. f) a citação via postal, 

dos representantes legais das fazendas públicas federal, estadual e 

municipal para manifestarem se têm interesse na causa, encaminhando 

com a expediente cópia do processo e documentos; g) a intimação do 

ilustre representante do Ministério Público; h) ao final, seja julgado 

procedente a demanda, com o fim de reconhecer a aquisição originária da 

Requerente na propriedade do bem imóvel descrito anteriormente, a saber, 

437,50 m² (metros quadrados), determinando a expedição do mandado de 

registro, para as anotações legais; j.1) Requer produção de todas as 

provas em direito admitidas e necessárias à instrução da presente 

demanda, em especial a prova testemunhal, sem prejuízo de quaisquer 

outras eventualmente cabíveis; J.2) a intimação pessoal da Sra. 
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TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA como testemunha no endereço 

transcrito abaixo. Dá-se a causa o valor de R$ 38.699,86 (trinta e oito mil 

seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). Nesses 

Termos. Pede Deferimento. Barra do Garças, 09 de Agosto de 2017. 

Carlos Eduardo Freitas de Souza Defensor Público Titular da 2ª 

Defensoria.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel usucapiendo pela 

Requerente tem os seguintes limites e confrontações: FRENTE: para a Rua 

Dona Delvita Galvão, medindo 10 metros, chanfrado 7,07 metros; FUNDOS: 

para parte do lote nº 18, medindo 15 metros; LADO DIREITO: para a Rua 

Universitária, medindo 25 metros; LADO ESQUERDO: para o lote nº 16, 

medindo 30 metros; ÁREA TOTAL: 437,50 m² (metros quadrados). O bem 

em questão encontra-se descrito na matrícula nº 37.859

DESPACHO: “Autos nº. 12025-60.2017.811.0004 – Cód. 258818 VISTOS. 

1. Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil. 2. Defiro a gratuidade de Justiça, 

conforme requerido. 3. Cite-se a parte requerida, bem como o esposo da 

requerida, se esta for casada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de revelia. 4. Citem-se os 

confinantes ao imóvel, conforme determina o art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil. 5. Citem-se, via edital, os possíveis interessados, 

observando-se o disposto no art. 259, I, do CPC. 6. Intimem-se as 

Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se possuem 

interesse na lide. 7. Após, ao Ministério Público. Citem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Garças, 22 de agosto de 2017. 

FRANCISCO NEY GAÍVA JUIZ DE DIREITO”

Eu, Amanda do Valle Carneiro, analista judiciário, digitei.

 Barra do Garças - MT, 7 de agosto de 2018.

Edinalva Laurenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238949 Nr: 15447-77.2016.811.0004

 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: Márcia Roberta Rodrigues Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio César de Carvalho Júnior 

- OAB:Oab/MT10.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude do recurso 

adesivo interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265640 Nr: 16580-23.2017.811.0004

 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: Poliana Mendonça Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Diego Rocha Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que levem seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive adolescente de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 22 de 

setembro de 2018, das 13:00 horas às 18:00 horas, na Escola Interativa 

Coopema, situada na Rua Independência n. 2742, Bairro Christino Cortes, 

nesta cidade.

 Por oportuno, designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018, às 

08:30 horas (horário de MT).

Cite-se o parte requerida para contestar a ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279590 Nr: 6978-71.2018.811.0004

 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: José Mauro Cláudio da Silva, Valdeli Forte Ferreira, 

Valdecy Campos David, Felix Henrik Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, comprovada a ofensa ao direito líquido e certo dos 

impetrantes, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial mantenho a liminar 

inicialmente deferida as fls. 35/36, tornando definitivo a apresentação dos 

documentos solicitados, cabendo ao impetrando comprovar o 

fornecimento dos documentos solicitados no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) nos autos, sob pena de busca e apreensão, bem como 

responsabilização por eventuais atos de improbidade. Por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e 

honorários (Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal).Com ou sem 

recursos, encerrado o prazo recursal, remeta-se o presente ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do artigo 496, 

I, do Código de Processo Civil. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providencias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224211 Nr: 5414-28.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

45187738100, 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: 18/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de LINDOMAR VIEIRA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento do IPTU, conforme Certidões de Dívidas Ativas n° 176962, 

176963, 176964 e 176965., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 176962 a 176965/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2013

 - Valor Total: R$5.751,90 - Valor Atualizado: R$5.229,00 - Valor 

Honorários: R$522,90

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.1.Defiro o pedido de fls. 

20.2.DETERMINO a citação por edital do devedor, com o prazo de 30 

(trinta) dias nos termos do art. 8º, III e IV da LEF c/c art. 256 II do CPC.3. 

Transcorrido o prazo do edital, voltem-me para deliberar.Cite-se. 

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, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 07 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279680 Nr: 7032-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Pio da Silva, Andreia Vanderley Andrade 

Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7032-37.2018.811.0004 – CÓDIGO 279680

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Jeronimo Martins de Sousa

PARTE RÉ: Izonel Pio da Silva e Andreia Vanderley Andrade Pio

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

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: (...) O Requerente afirma que reside no imóvel sito à 

Rua Dom José, quadra 69, lote 22, Setor Novo Horizonte (Bairro São 

José), Barra do Garças-MT, com matrícula no CRI de BG/MT sob nº 

22.443. Sua posse sempre foi mansa e pacífica, e com intuito de moradia, 

ocupando o imóvel conforme demonstram as fotografias constantes dos 

autos. Não podendo resolver a presente ação de outro modo, procura a 

tutela jurisdicional para ver salvaguardados seus direitos. (...) Desta 

Forma, o requerente vive na área do lote sob registrto nº 22.443 (CRI 

LOcal), tendo direito a usucapi-la, seja pela forma procedimental urbana ou 

pelo procedimento comum, pois tem o requisito temporal, objetivo e 

subjetivo completamente preenchidos. REQUER: a citação a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, sob pena de 

revelia; a citação dos confrontantes doimóvel usucapiendo, abaixo 

informados; a designação de audiência do rito na forma e nos prazos da 

lei; que seja ao final proferida sentença usucapida a área requerida, de 

parte da área registrada no CRI local sob nº 22.443, de propriedade 

registral do Requerido, retificando o registro da área com as marcações 

da área apresentada, junto da sentença, ao CRI pela efeitos retificatórios e 

averbatórios; a intimação por via postal para que se manifestem na causa, 

dos representantes da Fazenda Pública da União, do Estado (sendo 

levado em conta os pareceres já juntados, e quando da intimação seja 

enviado cópia e solicitado a retificação apenas); e expedição de ofíicos de 

praxe, garantindo a gratuidadre do registro de sentença na forma que a lei 

estabelece; intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz 

obrigatória no feito. Protesta pela produção de prova documental, 

testemunhal, pericial e inspeção judicial e de todos os meios probantes em 

direito admitidos, ainda que não especificados no CPC, especialmente 

depoimento pessoal do representante da Ré, sob pena de confissão. 

Dá-se à causa o valor de R$30.000,00. (...)"

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel 

sito à Rua Dom José, quadra 69, lote 22, Setor Novo Horizonte (Bairro São 

José), Barra do Garças-MT. Matriculado no CRI de BG/MT sob nº 22.443. 

CONFINANTES E QUALIFICAÇÃO: ALCINDA ARRAIS BARBOSA, 

Endereço: Rua Padre Cícero, quadra 68, lote 23, Bairro Novo 

Horizonte(São José), Barra do Garças-MT; IRAJAR FRANCISCO ALVES, 

Endereço: Rua Dom José Selva, quadra 68, lote 21, Bairro: Novo Horizonte 

(São José), Barra do Garças-MT, GELBENTO ANTONIO MILHOMEN, 

Endereço: Rua Orvalho, quadra 68, lote 9, Bairro Novo Horizonte (São 

José).

DESPACHO: Recebo a presente inicial, vez que, preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil. CITEM-SE os requeridos e 

INTIME-SE o requerente a fim de que compareça, à audiência de 

conciliação a ser realizada em 03 de outubro de 2018, às 07h30min (MT) 

pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC). Se 

impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena 

de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte 

contrária (art. 344 do CPC). Citem-se os confinantes ao imóvel, conforme 

determina o art. 246, §3º do Código de Processo Civil. Citem-se, via edital, 

os possíveis interessados, observando-se o disposto no art. 259, I, do 

CPC. Intimem-se as Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem 

se possuem interesse na lide. Após, ao Ministério Público. Citem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças - MT, 2 de agosto de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269202 Nr: 455-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editon Teixeira de Sousa, José Robson Moizes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 269202

1. Relatório

 Apresentados a julgamento, os réus Editon Teixeira de Sousan, nascido 

em 29.07.1990, filho de Raimundo de Jesus Goulart de Sousa e Maria 

Teixeira de Souza, e José Robson Moizés de Lima, nascidoi em 

22.05.1991, filho de José Honorato de Lima e Ana Cláudia Moizés de Lima, 

pelo Eg. Conselho de Sentença houve condenação conforme termo de 

quesitação, em homicídio consumado triplamente qualificado.

 2. Da dosimetria

 Realizo dosimetria simultânea, para ambos os réus, por ausência de fato 

discriminador significativo e identidade de circunstâncias.

 Reafirmo posição jurídica, reiteradamente exercido por este Juiz, de que 

ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do 

direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal 

garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos 

princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da 

democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor 

consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis 

em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, 

mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas 

circunstâncias judiciais referentes ao autor.

 Considerando os antecedentes, inexistem anotações negativas.

 Quanto à culpabilidade, identifica-se que ambos os réus praticaram o fato 

em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de 

delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, 

§4º, inc. IV; art. 157, §2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II, e art. 288, todos do 

CP, bem como censura a prática de crimes com participação de 

adolescentes (art. 244-B, Lei 8.069/90). Assim, em razão do concurso de 

agentes, demonstrando-se maior periculosidade da ação, elevo a pena de 

ambos os réus, em 01 (um) ano.

Ainda no bojo da culpabilidade, destaco que a vítima saiu correndo, 

fugindo da agressão pelos dois réus, e estes continuaram na perseguição 
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até que a vítima caísse ao solo, pedindo clemência, a qual foi recusada 

pelos réus que infligiram os golpes letais. Pela perseguição à vítima e pela 

clemência recusada, elevo a pena em 01 (um) ano.

 Quanto às consequências nada há comprovado em desfavor e de 

extraordinário além do tipo penal.

 Quanto aos motivos, já foram analisados pelo Conselho de Sentença, 

quando do quesito relativo ao motivo fútil, não persistindo outras situações 

congêneres a serem analisadas.

 Em relação às circunstâncias, já analisadas pelo Conselho de Sentença a 

circunstância relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido e ao 

meio cruel.

 Sendo três as qualificadoras, a do motivo fútil será utilizadas para fins de 

qualificação propriamente dita do crime e as outras inseridas no vetor 

dosimétrico das agravantes, já que as três constam do art. 61, inc. II, 

alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE 

UMA DELAS COMO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, 

ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA 

DESPROVIDA.

1. Quando incide mais de uma qualificadora do delito, é cabível que uma 

delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como 

circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda 

etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para 

elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

2. Na hipótese, tratando-se de circunstância prevista como agravante de 

pena no art. 61, inciso II, alínea c, do CP, inexiste óbice para computá-la na 

segunda etapa da dosimetria.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Resp 1521289, d.j. 

05.11.15)

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

 PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C., ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO 

NEUTRO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, 

em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 

indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de 

acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento 

envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, 

vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, 

rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial 

neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes).

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 

reduzir a pena da paciente Adrielly da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, e a 

reprimenda do paciente Mirosmar da Silva Salustiano para 6 (seis) anos, 2 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, 

mantidos os demais termos da sentença e

do acórdão.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 14 (quatorze) anos de reclusão, para cada um dos réus.

 Presente a confissão. Aplica-se, portanto a Súmula 545/STJ. Sendo 

qualificada a confissão, emitida em sede de inquérito e seguida de várias 

versões, uma na primeira fase e outra em Plenário, guardando embutida 

em si contradições, internas e externas, diminuo, apenas 01 (um) ano, 

para cada réu.

 Não há outras atenuantes, específicas ou genéricas.

 Presentes as agravantes do art. 61, inc. II, alínea ‘b’ e ‘c’, CP, pois são 

qualificadoras tipificadas como agravantes. Nesse contexto, elevo a pena 

em 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada agravante, resultando em 15 

(quinze) anos de reclusão, para cada um dos réus.

 Inexistem causas de aumento e nem de diminuição, quanto a ambos os 

réus.

 Logo, a pena definitiva resta 15 (quinze) anos de reclusão, para cada um 

dos réus.

 Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 

33, § 2º, alínea `a`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP), não interferindo a 

regra do art. 387, §2º, CPP.

 Ante a quantidade da pena e o regime imposto, tendo os réus respondido 

o processo em segregação cautelar, persistindo, além disso, as razões 

expostas na decisão que decretou a segregação cautelar, mantenho os 

réus no cárcere.

 3. Dispositivo

a) condenado o réu José Robson Moizés de Lima nas sanções do art. 

121, § 2º, inc. II, III e IV, CP, aplico-lhe a pena de 15 (quinze) anos de 

reclusão, em regime inicial fechado;

b) condenado o réu Editon Teixeira de Sousa nas sanções do art. 121, § 

2º, inc. II, III e IV, CP, aplico-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, 

em regime inicial fechado;

c) Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade;

d) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal;

e) Destrua-se a faca apreendida (fl. 135);

f) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50 e art. 98, Lei 13.105/2015);

g) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 06.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias, Elielmo Elias da Silva 

Hussein, Luiz Antonio Silva Magalhães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Decisão

Autos de cód. 283125

1. Ante o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em 

fls.117/124, pelo réu Alex Ferreira Dias, por intermédio da defesa 

constituída, vistas ao Ministério Público.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103153 Nr: 8157-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão Autos nº 103153 6. Dispositivo a) Regrido cautelarmente o 

reeducando Rogério Alves Pereira ao regime fechado; b) Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Rogério Alves Pereira, 

com validade até 07.08.2026; c) Cumpra-se o item “4” desta decisão. Com 

o laudo, conclusos. d) Entranhem-se as guias dos autos de cód.250268 

no presente executivo. e) Elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, 

computando como interrupção o período de 21.06.2013 (fl.165) até 

04.08.2018 (cód. 284878), tendo como data-base o dia da prisão nos 

autos de cód.284085. f) Após a confecção do cálculo, vistas ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. g) Não havendo impugnação, envie-se 

cópia do cálculo ao reeducando Rogério Alves Pereira, art. 41, inciso XVI, 

da LEP. h) Intime-se. i) Cumpra-se. Barra do Garças, 09.08.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 26226 Nr: 9148-65.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Manwari Waianoho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B

 Sentença

Autos de cód. 26226

1. Relatório

 Apresentados os autos a julgamento, pelo Eg. Conselho de Sentença, 

houve condenação conforme termo de quesitação, em homicídio 

consumado qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, 

devendo-se ressaltar que o réu Jesus Manwari Waianoho, intimado, não 

se fez comparecer.

 2. Da dosimetria

 Reafirmo posição jurídica de que, ante os princípios do direito penal do 

fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor.

 Considerando os antecedentes, a única anotação criminal em desfavor do 

réu é a presente ação penal.

 Quanto às circunstâncias, culpabilidade, motivos e consequências nada 

se produziu de significativo para aumento da pena.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

 PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C., ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO 

NEUTRO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, 

em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 

indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de 

acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento 

envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, 

vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, 

rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial 

neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes).

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 

reduzir a pena da paciente Adrielly da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, e a 

reprimenda do paciente Mirosmar da Silva Salustiano para 6 (seis) anos, 2 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, 

mantidos os demais termos da sentença e

do acórdão.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 12 (doze) anos de reclusão.

 Presente a atenuante da confissão, ainda que qualificada e produzida 

somente em sede inquisitorial. Incide a Súmula 545/STJ. Porém, nos termos 

da Súmula 231/STJ, a confissão não causa impacto na dosimetria.

 Presente, ainda, a atenuante do art. 56, da Lei 6.001/73, dado que o laudo 

antropológico aponta inserção parcial do réu na cultura da sociedade 

envolvente, devendo a dúvida e a indefinição ser computada conforme a 

regra in dubio favor rei. Porém, incide, ainda aqui, a Súmula 231/STJ.

 Não há agravantes. Inexistem causas de aumento e nem de diminuição.

 Logo, a pena definitiva resta em 12 (doze) anos de reclusão.

 Do regime

 Pela quantidade e qualidade da pena, não se aplicando o art. 387, §2º, 

CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, o regime deveria ser o 

inicialmente fechado (art. 33, §2º, alínea ‘a’, CP).

 Porém, incide a disciplina do art. 10, da Convenção no 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e 

Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, aprovado pelo 

Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 143, de 20 de 

junho de 2002, entrando em vigência em 19 de abril de 2004, por meio do 

Decreto Presidencial n. 5.051.

 Assim, diante da aplicabilidade desta Convenção nº 169/OIT, nos termos 

do art. 5º, §2º, Constituição Federal de 1988, afasto o regime inicialmente 

fechado para impor o regime semiaberto, principalmente em se 

considerando, conforme laudo antropológico, que o réu apresenta parcial 

inserção na cultura da sociedade envolvente.

 Do direito de recorrer em liberdade

 Diante do regime fixado, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 3. Dispositivo

a) condenado o réu Jesus Manwari Waianoho nas sanções do art. 121, § 

2º, inc. IV, CP, aplico-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime 

inicial semiaberto;

b) Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal;

d) Defiro a gratuidade judiciária (Lei 1.060/50, Lei 13.105/2015);

e) Remeta-se a arma ao Exército (art. 25, Lei 10.826/03);

f) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 27.04.2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212160 Nr: 10775-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Teixeira Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 212160 3. Dispositivo a) Regrido cautelarmente o 

reeducando Vinicius Teixeira Diniz ao regime fechado; b) Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Vinicius Teixeira Diniz, 

com validade até 07.08.2034; c) Incabíveis os institutos do indulto e da 

comutação nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17, eis que 

o reeducando praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores a 

publicação do Decreto, conforme fl.98 e fls.108/108v; d) Cumpra-se. Barra 

do Garças, 09.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237836 Nr: 14692-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 237836

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Aderito Lucas Soares Queiroz apresentou defesa inicial 

por intermédio do seu defensor, reservando o direito de analisar o mérito 

em momento oportuno (fl.71). Foi devidamente citado pessoalmente por 

oficial de justiça conforme fl.70.

Não alegadas matérias de mérito, justificações e nem apresentados 

documentos novos, não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a 

defesa preliminar de forma sucinta:
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HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

2. Dispositivo

a) Designo instrução e julgamento para o dia. 03.09.2018 às 

16h:30min(MT) ocasião em que serão ouvidas as testemunhas Waldemar 

Aparecido Borges, Weldemaer Silva Borges (vítima), PM Lucas César 

Romas da Luz, PM Matheus Carolo do Nascimento, PM Alex Gomes 

Barbosa, PM Valdemir Antônio Frizon, PM Paulo Henrique Cantareli de 

Moraes, PM Osvaldo Gomes de Carvalho, indicadas à fl. 01-E.

b) Intimem-se.

c) Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 02.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212763 Nr: 11099-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274507 Nr: 3781-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248010 Nr: 4887-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clotilde Félix Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 10.08.2018, às 163hrs15min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Ausente a ré. Presente o estagiário de direito Marcos 

Tulio de Resende. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Verificou-se na precatória 

que a testemunha Joelma coelho rodrigues feitosa não foi localizada para 

intimação por estar de férias. Assim, aguarde-se a oitiva da testemunha 

pelo juízo deprecado. 2. Adite-se a precatória para constar como objeto 

deprecado a oitiva da testemunha pelo juízo deprecado e não por vídeo 

conferência. 3. Decreto a revelia da ré diante da intimação de audiência e 

sua falta injustificada. 4. Com o retorno da precatória, vistas às partes 

para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284039 Nr: 9492-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antonio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Paulino de Oliveira - 

OAB:37890

 Vistos, em correição.

Designo o dia 07/11/2018, às 17:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284009 Nr: 9469-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Renato Ferreira Graciani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT

 Vistos, em correição.

Designo o dia 07/11/2018, às 17:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - MT17928/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/09/2018 Hora: 12:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001314-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BORGES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

CRISLAINE MARREIRO SALES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 Hora: 13:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011172-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO FORTE BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO LACERDA OAB - SP346137-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para indicar os dados bancários para 

transferencia dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/09/2018 Hora: 12:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA RAMALHO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/09/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES PEREIRA LIMA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA OAB - MT25344/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID TORRES AGUIAR VILAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA - MT25344/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/09/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ALVES MADUREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA OAB - MT25344/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA - MT25344/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/09/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE FERREIRA DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/09/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/09/2018 Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/09/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA OAB - GO0032642A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA 

- GO0032642Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/09/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-25.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

WANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

JULIANA RIBEIRO TAVARES OAB - MT0012660A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO MORAES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a exequente para que se manifeste acerca das alegações 

contidas na exceção de pré-executividade interporsta pela executada, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011662-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI OAB - MT0009579A 

(ADVOGADO)

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA OAB - MT0013632A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, postular, caso deseje, pelo 

cumprimento definitivo da sentença, em conformidade com o art. 534 e 

seguintes do CPC. Não havendo requerimento, faça conclusos para 

prolação da pertinente sentença. Do contrário, ou seja, indicado os 

cálculos, emita-se o competente precatório, observando-se o que dispõe a 

Lei Municipal 2.982/2009. Antes da expedição retromencionada, deverá o 

ente público ser intimado para se manifestar quanto aos cálculos no prazo 

de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000103-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ARBUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Concretize em seu inteiro teor a decisão contida no ID 12863104. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença manejado em face do Município 

de Barra do Garças/MT. Pois bem, o ente requerido, em atendimento ao 

art. 100, §§ 3° e 4° da CF/1998, lavrou a Lei Municipal 2.982/2009, 

regulamentando o pagamento de requisições de pequeno valor. Com 

efeito, denota-se do art. 1°, da mencionada lei que o município em voga 

fixou o valor de 05 (cinco) salários mínimos como pequeno valor. Assim 

sendo, antes de homologar os cálculos, intime-se a parte exequente para 

que, em 15 (quinze) dias, informe se renúncia ou não o saldo superior a 

este montante. 2. Após, faça conclusos. 3. Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 19/09/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000960-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIS ALVES RODRIGUES 00179953109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. (REQUERIDO)

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MORYENNA LUIZE ARAUJO DO AMARAL OAB - PR78530 (ADVOGADO)

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO)

ALEXANDRE AUGUSTO GAVA OAB - PR27627 (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO FABIANE OAB - PR35487 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Tendo em vista a impossibilidade comprovada pela parte requerida 

EMPO - EMP. CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL - 

LTDA de comparecer em audiência de conciliação, eis que encontra-se em 

recuperação judicial, bem como atento ao fato de que não há nos autos 

indícios de que as partes pretendem se conciliar, DEFIRO o pedido contido 

no ID 14284895, acolhendo a justificativa apresentada, dispensando a 

realização da referida solenidade. 2. Faça conclusos para prolação da 

pertinente sentença. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Para uma perfeita intelecção da inaugural, determino a parte autora que 

retifique a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, se reportando ao CPC 

vigente, vez que o de 1973 não mais vige desde 18/03/2016. 2. Intime-se. 

3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8012789-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

SEBASTIAO JUNIOR ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

GRAZIELLE MESQUITA MORAIS (REQUERENTE)

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 10, c/c art. 139, I, do CPC, DETERMINO que a parte 

requerida seja intimada para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

petição juntada pela autora no ID 12150776. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010933-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPI ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010907-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 
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Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011407-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH PEREIRA CARMO ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011329-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MOREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 51 de 575



1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010537-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MORAIS ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA AMORIM BALDUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 
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poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011695-58.2016.8.11.0004

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:

ALEXANDRE PROCOPIO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010908-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 
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intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011782-82.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RONALDO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011758-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 
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da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE HELENA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA NERY TINOCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011346-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANI REZENDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012850-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBY NAIDSON ALVES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011499-93.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAICAL CALIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 
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depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010728-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011359-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA NICOLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 
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bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012988-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011355-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de 

constrição de bens e informado seu paradeiro, Não tendo ocorrido o 

pagamento da dívida e restando infrutífera a utilização dos sistemas 

eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 
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intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY AYRES PARREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001356-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GOMES NERIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINHA GONCALVES WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH TACHER OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 24/09/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO)

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos observo que a parte executada juntou no ID 

13045328 o comprovante de entrega com data anterior a sentença, de 

sorte que afasta a execução da multa anelada pela parte exequente. 

Assim sendo, com fulcro no princípio da colaboração das partes, bem 

como na boa-fé processual, DETERMINO que a exequente junte no 

processo em voga o cálculo pormenorizado do débito, indicando, inclusive, 

se deseja ou não executar as astreints outrora estipuladas, ficando desde 

já ciente das penalidades previstas no art. 79 e seguintes do CPC e da 

indenização deitada no art. 940, do Código Civil. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSICA RODRIGUES LOMBONI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atenção ao pleito da parte exequente, cumpre-nos esclarecer que 

este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se e 

por fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud 

faz emissão de detalhamento da ordem, eis porque não se faz juntada do 

documento de comprovação dos demais. 2- Posto isto, indefiro o pleito da 

parte exequente e DETERMINO o cumprimento integral da decisão de 

penhora de bens do devedor anteriormente deferida. 3- Intime-se. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011587-97.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEDIR SOARES LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE ANDRADE GALVAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

FERNANDO DA FONSECA MELO 02/08/2018 - 13:52:40 Comprovante de 

Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município BARRA DO GARCAS 

Juiz Inclusão FERNANDO DA FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO 

GARCAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do 

Processo 80103606720178110004 Total de veículos: 3 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NJT5647 MT FIAT/STRADA TREK CE 

FLEX ROGERIO DE ANDRADE GALVAO Circulação JZR0442 MT 

HONDA/C100 BIZ ROGERIO DE ANDRADE GALVAO Circulação ONG6201 

GO R/FEDERAL CA ROGERIO DE ANDRADE GALVAO Circulação 1- 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DIAS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLLINE REZENDE MALVINA OAB - MT0019922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001905-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HILARIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO SILVA DE LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 
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oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA MATOS DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 
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outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCE BATISTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

DAYANNE RODRIGUES LIMA OAB - MT0021226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

FERNANDO DA FONSECA MELO 02/08/2018 - 14:33:36 Comprovante de 

Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município BARRA DO GARCAS 

Juiz Inclusão FERNANDO DA FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO 

GARCAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do 

Processo 80101046120168110004 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NBY7800 MT GM/VECTRA GL 

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA Circulação 1- Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre a constrição realizada pelo 

sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em que este 

magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em penhora, bem 

como intimação da parte contrária para transcurso do prazo para 

embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do sistema 

RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que ocorra a sua 

efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu paradeiro, tornando 

factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE PAULA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT0016713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM VENDAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO)

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento total da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 
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lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA RIBEIRO ARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000689-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

FERNANDO DA FONSECA MELO 02/08/2018 - 14:49:02 Comprovante de 

Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município BARRA DO GARCAS 

Juiz Inclusão FERNANDO DA FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO 

GARCAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do 

Processo 10006890820188110004 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NWI0645 GO HONDA/NXR150 BROS 

ES IRACI RODRIGUES DA SILVA Circulação 1- Intime-se a parte exequente 

para que se manifeste sobre a constrição realizada pelo sistema 

RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em que este magistrado 

deliberará sobre a conversão ou não do ato em penhora, bem como 

intimação da parte contrária para transcurso do prazo para embargos. 2- 

Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do sistema RENAJUD 

tenha se logrado a restrição de veículo, para que ocorra a sua efetiva 

penhora e remoção deve a parte indicar seu paradeiro, tornando factível o 

ato pretendido, assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a 

mesma se manifeste. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLINDA RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012108-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALCANTARA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

FERNANDO DA FONSECA MELO 02/08/2018 - 14:59:49 Comprovante de 

Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município BARRA DO GARCAS 

Juiz Inclusão FERNANDO DA FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO 

GARCAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do 

Processo 80121087120168110004 Total de veículos: 2 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NJB8188 MT R/PRESIDENTE TRA 

CARGA 1 ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO Circulação JYH5341 GO 

VW/SANTANA CS ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO Circulação 1- Intime-se 

a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição realizada 

pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em que este 

magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em penhora, bem 

como intimação da parte contrária para transcurso do prazo para 

embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do sistema 

RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que ocorra a sua 

efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu paradeiro, tornando 

factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002256-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FERNANDO DA FONSECA MELO 

02/08/2018 - 15:14:39 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município BARRA DO GARCAS Juiz Inclusão FERNANDO DA 

FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO GARCAS VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 

10022561120178110004 Total de veículos: 6 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição OLL4235 GO BMW/G650 GS OSWALDO JUNIOR 

NEVES Circulação OBD9246 MT R/BUENO RC 01 OSWALDO JUNIOR 

NEVES Circulação NTZ2148 PR MMC/L200 TRITON 3.2 D OSWALDO 

JUNIOR NEVES Circulação NPP4016 MT YAMAHA/FACTOR YBR125 K 

OSWALDO JUNIOR NEVES Circulação MJI1800 GO I/YAMAHA VMAX 

OSWALDO JUNIOR NEVES Circulação JJM1269 GO JTA/SUZUKI GS500E 

OSWALDO JUNIOR NEVES Circulação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012483-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 
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parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Oportuno esclarecer que, embora o 

manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 3- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 

Usuário: FERNANDO DA FONSECA MELO 08/08/2018 - 18:06:09 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

BARRA DO GARCAS Juiz Inclusão FERNANDO DA FONSECA MELO Órgão 

Judiciário BARRA DO GARCAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS N° do Processo 80102827320178110004 Total de veículos: 1 

Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição GVO0669 GO GM/S10 DLX 

2.8 D SANDRA DE AGUIAR Circulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZA PINTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 19/09/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011017-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH TACHER OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 24/09/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261926 Nr: 14206-34.2017.811.0004

 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): Rogério Lima Cardoso, Alex Sander Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950

 Intimação do advogado do autor do fato Rogerio Lima Caroso ,designada 

audiência preliminar para 11/10/2018, às 14:30 (horário de Cuiabá)EU, 

Bartira Maria de Carvalho Rubert, Tecnica Judiciária que assina.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265920 Nr: 16733-56.2017.811.0004

 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: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Código: 265920

Vistos.

1. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de agosto de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001363-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de processo em que figura como uma das partes a senhora 

Marcia Andreia Brunk de Bittencourt, deste modo e para evitar nulidades 

no bojo do processo, com esteio no artigo 145, § 1.º, do CPC, 

DECLARO-ME suspeito para presidir o processo em tela, determinando a 

conclusão dos autos ao meu substituto legal, devendo a secretaria 

observar que o processo continuará tramitando nesta vara. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001364-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO HENRIQUE LEITE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 
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de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA CONCEICAO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 2. 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. 3. Observa-se que para 

a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se 

necessário que no caso sub examine esteja presentes os requisitos 

delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange à 

probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência 

tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita 

prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte 

autora prova, notadamente por se tratar de relação consumerista. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA 4. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em que pese os 
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conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. DO PEDIDO DE 

CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZO PROCESSUAIS 8. Em relação ao 

pedido de contagem em dobro dos prazos processuais, compreendo que 

o requerimento da Defensoria Pública não merece guarida jurídica, vez que 

o Código de Processo Civil é expresso ao determinar que os prazos 

processuais diferenciados não se estendem aos Juizados Especiais, 

consoante se infere da inteligência do art. 183, §2° do CPC, verbis: “Art. 

183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. §1.° A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. §2.° Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. (grifos não originais) 9. Outrossim, o art. 186, §4°, do CPC 

estabelece que: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro 

para todas as suas manifestações processuais. (omissis) §4.° Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. (grifos não 

originais) 10. Com efeito, cediço é que o Juizado Especial é formado por 

um microssistema composto pelos Juizados Especiais Federais (Lei n° 

10.259/2001), Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/2009) 

e Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n° 9.099/1995). Deste modo, 

por serem legislações especiais, que regem procedimentos devem, uma 

para com as outras, terem aplicação subsidiária, enquanto o CPC, em 

todas elas, tem aplicabilidade supletivamente. Nesse sentido, ao julgar o 

ARE 648.629 - Rio de Janeiro o eminente Ministro Luiz Fuz do Supremo 

Tribunnal Federal em seu voto afirmou que: “3. O rito dos Juizados 

Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da 

CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha 

processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que 

determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e 

sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as 

interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias 

ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou 

incremento de solenidades.” 11. Destarte, o art. 9.° da Lei n° 10.259/2001 

e o art. 7.° da Lei n° 12.153/2009, estabelece que, as pessoas de direito 

público não gozam de prazo diferenciado para a prática de atos 

processuais, logo, compreendo que estes dispositivos devem ser 

aplicados na Lei n° 9.099/1995, seja pelo fato de serem leis especiais 

versando sobre o mesmo tema, seja porque são leis posteriores a 

9.099/1995. Nesse sentido leciona Mirna Cianci, in verbis: “No que se 

refere aos prazos, convém ressaltar desde logo que os prazos 

processuais diferenciados do Código de Processo Civil não se estendem 

aos Juizados Especiais (art. 9°, da Lei n° 10.259/20011 e art. 7°, da Lei 

12.153/2009). (Coleção de Repercussões do Novo CPC. Coordenador 

geral: Fredie Didier Jr. – pg. 57 – Editora JusPODIVM) 12. Ainda, como no 

âmbito de Juizados Especiais vigoram os princípios da celeridade, 

informalidade e da simplicidade, entendo – conforme restou grafado 

alhures – que o requerimento da Defensoria Pública não merece 

albergamento, de tal sorte que o melhor caminho a se trilhar é indeferir 

mencionado pedido. DA PARTE DISPOSITIVA 13. Face ao exposto e com 

arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE 

e initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 
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restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 

14. Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios 

ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando 

multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 15. DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 16. Com fundamento nos 

motivos acima expostos, INDEFIRO a contagem em dobro dos prazo 

processuais. 17. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 18. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 19. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 20. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 21. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 22. Expeça-se o 

necessário. 23. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001383-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CARNEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 
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permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNY KOCH DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 
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jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Após a extinção do processo, a parte autora opôs embargos de 

declaração alegando contradição da sentença contida no ID 13045742, eis 

que a diligência a ser concretizada competia a secretaria. 2. É o relatório 
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em apertada síntese. Decido. 3. No tocante a contradição aventada em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que se trata de matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1022, do instrumento adjetivo civil: “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.” 4. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 5. No caso 

vertente, verifico que os embargos opostos merecem ser acolhidos, na 

medida em que, de fato, ocorreu a contradição na sentença atacada, eis 

que a diligência a ser engendrada deveria ser materializada pela 

secretaria e não pelo autor, afastando a malfadada incúria deste. 6. Em 

que pese à possibilidade de serem acolhidos em seu efeito infringente ou 

modificativo, uma vez verificada a presença dos vícios de contradição e 

omissão, deverá o magistrado, reabrir o julgamento e diligenciar quanto a 

eventuais proposições contrastantes, podendo optar pela exclusão 

daquela que lhe parecer inadequada, agregando à sentença uma nova 

proposição. Outro não poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio 

Estatuto Processual prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do 

juiz "alterar" o julgado por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que 

o vocábulo "alterar" nada mais quer dizer do que mudar, modificar, 

transformar. 7. Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais 

subsiste qualquer discussão acerca do tema, uma vez que vem 

consolidando-se junto aos Tribuinais Superiores como uma verdadeira 

possibilidade e necessidade: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO 

MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A 

DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, 

esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com 

efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a 

qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos 

segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado 

primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. Dá-se, 

excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, quando 

manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, contradição e 

obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e julgar a 

segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão deduzida em 

Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; EDEC 

1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 8. Assim 

sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

sentença via embargos de declaração, ACOLHO o presente “recurso” 

para anular a setentia retro mencionada, o que faço para, atribuir efeito 

modificativo ao julgado, passando o mesmo a ter natureza jurídica de 

decisão interlocutória, contendo o conteúdo doravante grafado: 1. 

DETERMINO que a secretaria dê vida incontinenti a decisão inserta no ID 

10591817. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se com URGÊNCIA. 9. No mais, 

permanece inalterada a mencionada sentença. 10. Intime-se. 11. 

Cumpra-se.
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1. MARLY RODRIGUES DOS SANTOS manejou embargos de declaração 

colimando a reforma da sentença rejeitou os embargos à execução por si 

manejado. 2. Vieram conclusos. 3. É o relatório. Decido. 4. Uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater mais uma vez a sentença, denotando seu caráter 

infringente, onde a parte não postula imiscuir a sententia de omissão, 

contradição ou obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível 

somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se apresenta no 

caso vertente, pois se a parte não está resignada com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela a 

“omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante não existe, 

mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado aos seus 

argumentos, donde se infere não merecer acolhida o requerimento em 

testilha. 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: 

“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;” 5. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 6. Ad argumentandum não se pode perder de vista que 

segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada por outros 

recursos e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser 

rechaçado o recurso em tela. No caso vertente desnecessário a este juízo 

exaurir todas as teses grafadas pelas partes, sendo pacífico na 

jurisprudência pátria que basta o julgado sustentar-se em um único 

argumento para sua validade, não reclamando à apreciação de todos os 

tópicos bradados pelos litigantes. 7. Desta forma torna-se nítido que a 

matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta via, já 

que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022, do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em 

rusga é de cunho meritório não havendo permissão para retificações 

substanciais no recurso manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido 

provimento. 8. Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não 

colimando um provimento integrativo-retificador, RECEBO, pois 

tempestivos, mas NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 
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vislumbrar nenhuma obscuridade ou omissão na sentença embargada, 

notadamente quando a decisão se fundamentou em argumento que se 

presta para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011931-15.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAVALCANTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. JOSÉ CAVALCANTE FILHO opôs embargos de declaração colimando a 

reforma do decisium que indeferiu o pedido de reconhecimento de 

sucessão empresarial outrora formulado foi indeferido. 2. Vieram 

conclusos. 3. É o relatório. Decido. 4. Uma simples olhadela para o recurso 

denota seu flagrante intento meramente modificativo, vez que os 

embargos em apreço colimam única e exclusivamente debater mais uma 

vez a decisão, denotando seu caráter infringente, onde a parte não 

postula imiscuir o decisum de omissão, mas sim sua reforma, efeito este 

admissível somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se 

apresenta no caso vertente, pois se a parte não está resignada com a 

decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a 

fim de obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer modificação da decisão embargada, todavia, no 

caso em tela a “omissão ou obscuridade” aventada pela parte embargante 

não existe, mas sim juízo de valor diverso do que ela pretendia fosse dado 

aos seus argumentos, donde se infere não merecer acolhida o 

requerimento em testilha. 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: “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;” 5. O eminente e 

renomado Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos 

embargos de declaração mencionando que: “ Se o caso é omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 

44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6. Ad argumentandum não se pode 

perder de vista que segundo os ensinamentos de Yussef Said Cahali, o 

recorrente faz jus ao pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via 

instrumentária utilizada não é pertinente para o caso, vez que é de caráter 

infringente, e além do mais de matéria substancialmente meritória sendo 

açambarcada por outros recursos e não pelo de embargos, razões pelas 

quais deve ser rechaçado o recurso em tela. No caso vertente 

desnecessário a este juízo exaurir todas as teses grafadas pelas partes, 

sendo pacífico na jurisprudência pátria que basta o julgado sustentar-se 

em um único argumento para sua validade, não reclamando à apreciação 

de todos os tópicos bradados pelos litigantes. 7. No caso em tela, para 

que pescadores de águas turvas não aleguem desleixo deste magistrado, 

é salutar esclarecer que tal requerimento inclusive já foi analisando pela 

Turma Recursal, senão vejamos a ementa proveniente do processo em 

voga, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO 

EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que 

se falar em prosseguimento da execução perante Verde Transportes, se 

não restar demonstrado à sucessão empresarial. 8. Quando do julgamento 

do recurso inominado (ID 7564225) interposto pelo exequente o Douto 

Relator concluiu não haver a propalada sucessão empresarial, senão 

vejamos excerto do acórdão: “Percebe-se que houve arrendamento de 

parte dos bens da Barratur Transportes e Turismo Ltda. para a empresa 

Verde Transportes, evidenciando que não houve aquisição da empresa 

Barratur pela Verde Transportes, de modo que não se verifica a sucessão 

empresarial”. 9. Desta forma torna-se nítido que a matéria atacada in casu 

não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não se encontra 

amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no art. 1.022, 

do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de cunho meritório 

não havendo permissão para retificações substanciais no recurso 

manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento, de tal sorte 

que a insatisfação do exequente deveria ser atacada por meio de recurso 

próprio junto à Turma Recursal Única. 10. Isto posto, por visar efeito 

meramente modif icat ivo não col imando um provimento 

integrativo-retificador, RECEBO os embargos de declaração, pois 

tempestivos, mas NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma obscuridade ou omissão na decisão embargada, 

notadamente quando a decisão se fundamentou em argumento que se 

presta para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 11. Concretize em seu inteiro teor a decisão 

proferida no ID 10313785. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAURÍCIO SOARES 

LUUCAS DE OLIVEIRA e MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA, 

aduzindo erro material na decisão do juízo de admissibilidade recursal, 

pugnando pela sua retificação. 2- Vieram conclusos. 3- É o relatório em 

apertada síntese. Decido. 4- No tocante ao erro material aventado em sede 

aos embargos de declaração, cabe elucidar que se trata de matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1022, do instrumento adjetivo civil: “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. (GRIFOS NOSSOS) 5- O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 6- No caso vertente os embargos foram manejados 

“contra” decisão contaminada por erro material, assim sendo, com esteio 

no artigo 1.022, III do códex processual civil, CONHEÇO do presente 

“recurso”, passando doravante a verificar o lapso levantado. 7- Com 

razão a parte embargante, vez que a decisão se reporta a suposto 

recurso interposto pela parte autora, contudo tal instrumento processual 

foi manejado apenas pela parte requerida Mauricio Soares Lucas de 

oliveira, assim sendo, ACOLHO os embargos, suprindo a contradição 

arguida para o fim de retificar o erro material contido na aludida decisão, 

alterando seu conteúdo que passa a ter o seguinte teor: 1. Verifico que o 

recurso interposto pelo requerido Mauricio Soares de Lucas de Oliveira 
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preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a sentença recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo) (ID 13792630), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu 

efeito devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, certifique a tempestividade desta e após remetam-se os 

autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3. Cumpra-se. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011287-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ALVES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual 

o(a) advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual 

o(a) advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. R. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS E SOUSA TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE OTILIA GONZAGA DO AMARAL OAB - GO33767 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ela indicada. Uma vez 

concretizada a retirada das restrições outrora efetivadas sobre os 

veículos de propriedade da executada, com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado pelas partes, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual 

o(a) advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, tendo em vista a manifestação da parte requerida acerca do 

pagamentos dos valores, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do(a) advogado(a) que representa os interesses da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado, 

nada mais havendo, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos 

autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-73.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO SOUSA RIBEIRO OAB - MT0015816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação 

através de constrição de valores. Intimada a executada para se 

manifestar acerca do levantamento dos valores bloqueados, a mesma 

manteve-se inerte, razão pela qual a advogada da parte exeqüente requer 

a transferência do numerário para conta bancária por ela indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição da advogada que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual 

Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 14 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001078-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Estando regular os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, bem como atento ao 

disposto no art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO-A para todos os fins de direito, declarando (art. 354, caput, 

do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem custas ou honorários 

advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4. 

Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado aos autos. 2- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT12248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MADALOZZO OAB - RS11312 (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 
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estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 1. 

Tendo em vista a manifestação expressa da parte demandante, 

HOMOLOGO, com espeque no art. 200, Parágrafo Único, e art. 485, inciso 

VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando (art. 354, caput, 

do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 2. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/1995. 3. P.R.I. 4. Após o trânsito em julgado 

arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA FERREIRA DE SENA OAB - MT17339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000435-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995 c/c art. 

27, da Lei 12.153/2009. 2. No caso sub examine verifica-se de plano a 

incompetência desta justiça especializada, mormente porque anela 

receber valor superior ao teto previsto no art. 2°, da Lei 12.153/2009. De 

bom alvitre destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e 

deve, ainda que não argüida preliminar de incompetência em razão do 

valor da causa, analisar se tem competência para decidir a causa, isso 

porque se trata de competência absoluta, podendo ser reconhecida, a 

pedido ou de ofício, em qualquer momento. 3. Com efeito, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, 

qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de que as 

exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 292, 

inciso VI, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: VI – na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles; 4. No caso em apreço, é nítido que o valor pretendido pelo 

autor suplanta o limito imposto da referida Lei 12.153/2009, de tal sorte que 

outro caminho não resta a não ser o indeferimento da inicial. 5. Frente ao 

exposto, levando-se em consideração que o valor da causae é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, 

reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial, e, por 

consequência, INDEFIRO a inicial, julgando extinto este feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do 
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Código de Processo Civil c/c art. 27, da Lei 12.153/2009, sem prejuízo de a 

parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via 

ora eleita. 6. Sem custas processuais. 7. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de necessárias. 8. 

Publique-se. 9.Registre-se. 10. Intimem-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001337-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MAURICIO MONTEIRO DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 1. 

Tendo em vista a manifestação expressa da parte demandante, 

HOMOLOGO, com espeque no art. 200, Parágrafo Único, e art. 485, inciso 

VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando (art. 354, caput, 

do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 2. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/1995. 3. P.R.I. 4. Após o trânsito em julgado 

arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O procedimento de notificação e da interpelação possui rito específico, 

regido pelo artigo 726 e seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é 

incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o intento 

da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça especializada. 

2. Frente ao exposto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 3. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O procedimento de notificação e da interpelação possui rito específico, 

regido pelo artigo 726 e seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é 

incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o intento 

da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça especializada. 

2. Frente ao exposto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 3. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O procedimento de notificação e da interpelação possui rito específico, 

regido pelo artigo 726 e seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é 

incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o intento 

da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça especializada. 

2. Frente ao exposto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 3. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Estando regular os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, bem como atento ao 

disposto no art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO-A para todos os fins de direito, declarando (art. 354, caput, 

do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem custas ou honorários 

advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4. 

Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREONE DE SOUZA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CHARLES PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011566-58.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIONICE SOUSA SILVA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BARRA MOTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo pleiteou pela expedição de certidão da dívida 

mediante a impossibilidade de meios para saldar a dívida eis porque, 

vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por 

ausência de condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 

53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com espeque no art. 

485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 

da Lei 9.099/1995). 7- Havendo manifestação do exequente, expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GERALDI ARRUY OAB - SP262355 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

É sabido e consabido por todos que não é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública o julgamento de mandado de segurança, 

conforme se depreende do art. 2°, §1°, inciso I, da Lei 12.153/2009, de tal 

sorte que a interposição da ação em voga neste juizado cuida-se de erro 

grosseiro e eventual atecnia. Deste modo é desnecessária qualquer 

fundamentação aprofundada para lançar decisão abortando o intento da 

parte impetrante. Assim sendo, com espeque na inteligência do artigo 51 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 2°, §1°, inciso I, c/c art. 27, ambos da Lei 

12.153/2009, INDEFIRO a inicial, declarando extinto o processo sem 

julgamento do seu mérito. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARILLI SA (REQUERIDO)

ADEMILSON PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE TORIXOREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELCIO MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MENDES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela parte 

autora, onde colima retificação da decisum que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas. 

2- Pois bem, uma olhadela para o recurso denota seu intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam exclusivamente 

debater a decisão, denotando seu caráter infringente, onde a parte não 

postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou obscuridade, mas 

sim sua reforma, efeito este admissível somente em hipóteses 

excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- Cumpre-me 

elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, deve 

insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a 

sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se eventualmente a 

premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, naturalmente pode 

ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, no caso em tela os 

argumentos aventados pela parte embargante não podem ser discutidos 

pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer acolhida o 

requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de recurso sui 

generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu âmbito de 
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incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “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.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que o recorrente faz jus ao 

pleito invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada 

não é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do 

mais de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da 

causa) sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, 

razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada não tem compleição de ser discutida nesta via 

por visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada, 

notadamente quando se fundamentou em argumentos que se prestam 

para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento. 8- DETERMINO à Secretaria que providencie 

as certificações e demais atos ordinatórios pendentes nos autos. 9- 

Intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011694-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliana da Silva 

Santos, aduzindo omissão da sentença que extinguiu o feito por ausência 

de bens penhoráveis, pois afirma que pugnou pela expedição de alvará de 

valores, bem como pela emissão de ofício ao Detran e ao Cartório de 

Registro de Imóveis. 2. Em que pese seja dispensado, é o relato em 

apertada síntese. 3. Pois bem. Segundo a dicção do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver na 

decisão impugnada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre 

o qual devia pronunciar-se o juiz. 4. E, analisando o caso em apreço, 

verifico que, na sentença exarada, há, de fato, omissão, consistente em 

não analisar a petição apresentada no ID 10535733. 5. Com efeito, muito 

embora a sentença tenha extinguido o feito por inexistência de bens 

penhoráveis, verifico dos autos que parte exequente pugnou pela 

expedição de alvará dos valores outrora constritos, bem como postulou 

pela expedição de ofício ao Detran e ao Cartório de Registro de Imóveis. 6. 

Assim sendo, perfeitamente cabível a modificação de decisum por via dos 

embargos de declaração, sendo esse o caso dos autos. 7. Pelo exposto, 

RECEBO os embargos declaratórios inserto no ID 12053987, 

ACOLHENDO-OS, atribuo efeito modificativo ao julgado do ID 11566774, o 

que faço para deferir parcialmente os pedidos contidos no ID 10535733, e, 

via de consequência, determinar a expedição de alvará em prol da parte 

exequente. Antes da expedição retromencionada, dê vida ao Provimento 

68 do CNJ. 8. No que tange a expedição de ofícios aos órgãos públicos, 

conveniente registrar que nos termos do art. 6° do CPC, todas as partes 

do processo devem colaborar para um desfecho justo e igualitário da 

celeuma, se mostrando uma postura cômoda do advogado que representa 

os interesses da parte exequente ao requerer que este magistrado adote 

uma postura que compete a própria parte exequente, motivo pelo qual, 

INDEFIRO o requerimento em voga. 9. No mais, permanece inalterada a 

referida sentença, devendo a secretaria concretizar em seu inteiro teor o 

aludido ato judicial (ID 11566774), de modo que havendo o trânsito em 

julgado deste o processo deverá ser incontinenti remetido ao arquivo. 10. 

Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Entendo por bem revogar 

a aplicação da má-fé, uma vez que não foi oportunizado momento 

processual para debater esta possibilidade, e na forma da marcha seria 

contra os princípios do sistema discutir esta questão. Mas a falta a 

audiência deve de fato ensejar a condenação em custas processuais. Foi 

constado na decisão: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Na verdade, o correto para o 

despacho/decisão seria o seguinte teor: Por todo o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) Que seja 

Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais em face 

do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 

9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, deve ser acolhido 

os embargos de declaração, julgados procedentes com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado a parte dispositiva, nos termos alhures apontados. 

Transitada a decisão dos presentes embargos devolva a escrivania o 

processo concluso para sentença de mérito. Intime-se as partes da 

rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 08 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON MIGUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Entendo por bem revogar 

a aplicação da má-fé, uma vez que não foi oportunizado momento 

processual para debater esta possibilidade, e na forma da marcha seria 

contra os princípios do sistema discutir esta questão. Mas a falta a 

audiência deve de fato ensejar a condenação em custas processuais. Foi 

constado na decisão: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Na verdade, o correto para o 

despacho/decisão seria o seguinte teor: Por todo o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) Que seja 

Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais em face 

do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 

9, item 5.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, deve ser acolhido 

os embargos de declaração, julgados procedentes com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado a parte dispositiva, nos termos alhures apontados. 

Transitada a decisão dos presentes embargos devolva a escrivania o 

processo concluso para sentença de mérito. Intime-se as partes da 

rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 08 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Foi constado na decisão: 

a) CONDENAR o promovido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora ANA DULCELINA DE 

OLIVEIRA AMORIM, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Na verdade, o correto para o despacho/decisão seria o seguinte teor: a) 

reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a 

(s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por 

consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) CONDENAR o 

promovido CLARO S.A, acolhendo o pedido de retificação da ré em sua 

contestação, conforme o ID. 11801576/1609, ao pagamento da quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora ANA 

DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM, em razão do ato ilícito cometido, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Ante o exposto, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado a parte dispositiva, nos termos alhures apontados. 

Transitada a decisão dos presentes embargos devolva a escrivania o 

processo concluso para sentença de mérito. Intime-se as partes da 

rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 08 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Antes da expedição acima ordenada, dê vida ao Provimento 68 

do Conselho Nacional de Justiça. 5. Frente ao exposto, ante o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 6. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 7. Publique-se. 8. 

Registre-se. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012434-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Antes da expedição acima ordenada, dê vida ao Provimento 68 

do Conselho Nacional de Justiça. 5. Frente ao exposto, ante o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 6. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 7. Publique-se. 8. 

Registre-se. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011970-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 08 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAPHARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT5751/O 

(ADVOGADO)

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 
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seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 08 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001366-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELARMINO JUSTINO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001366-32.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADEMILSON PEREIRA JUSTINO 

INVENTARIADO: JOSE BELARMINO JUSTINO Vistos etc. Nomeio como 

inventariante o requerente, que prestará compromisso em cinco (05) dias, 

e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias 

subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a 

Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se 

manifeste sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, 

podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias 

(art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser 

manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 10 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175502 Nr: 10301-20.2014.811.0006

 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: L, RSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMS, EDMG(EDSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 55/56.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 234082 Nr: 3885-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMGnpdPGDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido (Estado de Mato 

Grosso contestar a ação, apesar de CITADO, conforme carga de 

15.06.2018. Certifico ainda que a contestação de fls. 83/88 apresentada 

pelo Municipio de Cáceres-MT, foi protocolada no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175502 Nr: 10301-20.2014.811.0006

 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: L, RSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMS, EDMG(EDSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico, que as partes estão ciente da sentença de fls. 55/56, sendo 

exarado seus cientes as fls. 55/56 e 71vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186423 Nr: 6024-24.2015.811.0006

 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: J, MIRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG(GEDSÚDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerido manifestar 

sobre a decisão defls. 149/150 (bloqueio judicial), apesar de 

intimadaconforme carga de 16.06.2018 sendo devolvido em 06.08.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189570 Nr: 7991-07.2015.811.0006

 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: L. C. DOS S. F., JANAYNA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para a Procuradoria do Estado 

manifestar no presente feito, apesar de intimada conforme cargas dias: 

16.03.2018 e 20.06.2018
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196667 Nr: 1479-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 45953 Nr: 4321-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse nos bens encontrados via pesquisa RENAJUD 

(fls.128). 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. Caso o autor não tenha 

interesse nos bens localizados, manifeste nos autos promovendo o 

andamento do feito e requerendo o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21737 Nr: 2568-23.2002.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, ISAN 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o cumprimento da 

CARTA PRECATÓRIA a ser expedida para a comarca de Barra do 

Bugres-MT juntando comprovante nos autos ou no mesmo prazo, 

manifestar se pretende diligenciar o seu cumprimento no Juízo Deprecado 

e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30(trinta) dias, o comprovante 

da distribuição da CARTA PRECATÓRIA naquele Juízo. Ademais, em 

relação a Carta Precatória a ser expedida para Comarca de Campo 

Grande/MS a parte requerida deverá efetuar o preparo para que esta 

secretaria da 2ª vara Cível possa distribuí-la através do sistema PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código: 10676

DESPACHO

1 – O Banco exequente requer a apresentação pela parte executada de 

eventual decisão prolatada em embargos à execução, bem como a 

comprovação de propriedade do imóvel dado em garantia.

No ponto, desnecessário o pleito inicialmente requerido, uma vez que, às 

fls. 94/108 dos autos, consta cópia da sentença prolatada nos embargos 

à execução, que determinou a exclusão da capitalização mensal dos 

encargos financeiros, possibilitando a capitalização anual e, além do 

principal e dos juros remuneratórios, a exigência apenas da comissão de 

permanência.

Logo, INDEFERE-SE o pleito em questão.

 2 – Lado outro, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel dado em garantia, objeto de 

penhora, a fim de que seja verificada a real propriedade registral do bem, 

notadamente diante do lapso temporal decorrido desde a penhora (fl. 59).

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, a ser elaborado com as 

adaptações determinadas nos embargos à execução (fls. 94/108), bem 

como manifestar o que entender de direito para o andamento da demanda, 

sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187011 Nr: 6358-58.2015.811.0006

 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: NILO ROCHA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa 
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(art. 85, §2º, do CPC).No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21737 Nr: 2568-23.2002.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

EFETIVADA A HABILITAÇÃO DO ADVOGADO

 Certifico que em conformidade com o teor da petição acostada ao feito 

(fls. 61) procedi à habilitação dos Advogados da parte autora nos 

registros processuais.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43585 Nr: 2086-70.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO RANCHO VERDE, PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA VITORINO

 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: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 1 – Com relação aos pleitos de fls. 509/515, este Juízo INDEFERE, (...).2 - 

INTIMEM-SE os aludidos advogados constituídos pela parte autora, para 

que apresentem o instrumento procuratório necessário para recebimento 

de valores em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

apresente os dados bancários da parte exequente para recebimento da 

quantia depositada.3 – No caso de cumprimento do item 2, considerando o 

valor incontroverso depositado nos autos (fls. 455/456), EXPEÇA-SE 

alvará em favor da parte autora, conforme requerido, independentemente 

de nova determinação.4 – Caso o levantamento de valores se dê em conta 

bancária de titularidade do patrono da parte, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação (...)5 – Passo seguinte, INDEFERE-SE o pedido 

formulado pela parte exequente de nova tentativa de bloqueio de valores 

pelo sistema BACENJUD(...)6 – (...)INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada do débito, com o decote 

da quantia depositada em Juízo, também atualizada, sob pena de 

arquivamento do feito.(...) No entanto, não obstante a anotação de 

alienação fiduciária que pende sobre os veículos em questão, 

perfeitamente cabível a penhora sobre os direitos advindos dos contratos 

de alienação fiduciária.(...) OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que informe em 

favor de qual instituição financeira fora inserida a garantia de alienação 

fiduciária, consignando o prazo de 15 dias para resposta.8 – Com a 

informação acima, OFICIE-SE à instituição bancária em favor de quem o 

veículo placa NUE-4537 estaria alienado, para que, no prazo de 15 dias, 

indique se já houve a quitação do respectivo contrato e, caso negativo, 

para que indique o valor atualizado do débito/crédito, acaso existente, com 

o encaminhamento dos respectivos documentos.9 – Com a resposta da 

missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da execução, sob pena de 

arquivamento. 10 - Após, CONCLUSOS. 11 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176770 Nr: 326-37.2015.811.0006

 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: IBRAIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT

 DECISÃOTrata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada 

por IBRAIM DE OLIVEIRA em face de RODOCON CONSTRUÇÕES 

RODOVIÁRIAS LTDA(...)Decide-se.Sem delongas, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que compete à Justiça 

do Trabalho o julgamento de ação por perdas e danos em que (...) 

Verifica-se que o vertente caso se amolda exatamente à situação descrita 

nas ementas acima transcritas.1 – Posto isso, este Juízo DECLINA da 

competência em favor da Justiça do Trabalho, conforme o disposto no 

artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal.2 – REMETAM-SE os autos à 

Justiça do Trabalho desta Comarca.3 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169768 Nr: 6051-41.2014.811.0006

 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: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, FABIANE BORGES 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLIVAR BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENAM-SE os demandantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 07 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96047 Nr: 1114-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ - UNEMAT - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de saldo 

remanescente após a penhora dos bens arrestados, ocasião em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, pugnando o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95063 Nr: 125-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 
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OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198213 Nr: 2390-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo os dados bancários de sua 

titularidade ou de seu cliente, visando futura expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186268 Nr: 5934-16.2015.811.0006

 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: DAVID DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A

 (...)Diante do exposto, este Juízo REVOGA a liminar concedida na decisão 

de fls. 23/28 e JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 4945-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO 

CENTER MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 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, manifeste quanto 

ao teor da impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 160/161), bem 

como, promova o andamento do feito e pleiteie o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 2765-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CESAR VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO

EXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES – CONTA ÚNICA

Certifico que na ocasião em que fora realizada a expedição do Alvará 

Eletrônico para levantamento de valores indicado nos autos, constatou-se 

a existência de saldo remanescente depositado na Conta Única, que a 

priori não consta nos autos a notícia destes pagamentos, apurados no 

total de R$ 44.983,99 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três 

reais e noventa e nove centavos).

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado constituído, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste no feito pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146786 Nr: 5038-75.2012.811.0006

 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): MARIO CESAR CRUZ PONHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 SENTENÇA (...) III - DispositivoPosto isso, no que toca à demanda 

principal, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 

487, inciso III, “a”, do CPC. No entanto, diante da purgação da mora e da 

alienação extrajudicial indevida do veículo, DETERMINA-SE à instituição 

financeira que efetue o pagamento do bem, conforme preço da Tabela 

FIPE, na data da alienação extrajudicial, descontando-se, todavia, os 

débitos eventualmente existentes em nome da parte devedora/demandada 

a ser apurado em posterior fase de liquidação de sentença.Ainda quanto à 

lide principal, não obstante a determinação para que o Banco promova a 

restituição do valor, como já dito, o deslinde foi de procedência do pedido, 

em razão da purgação da mora, de modo que CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico a ser obtido, na 

forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Todavia, 

condenação essa suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que DEFERE-SE a gratuidade da justiça à parte demandada/reconvinte, 

requerida às fls. 41 e 85, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso 

inverídica a hipossuficiência declarada.Por outro lado, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte demandada/reconvinte 

na reconvenção.Quanto à lide reconvencional, CONDENA-SE a parte 

reconvinte/demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios em favor da parte reconvinda/autora, fixados em 10% sobre 

o valor da causa reconvencional, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, uma vez que deferida a gratuidade 

da justiça à parte reconvinte/demandada, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC.Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 144581 Nr: 2539-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - OAB:84.314 

SP

 SENTENÇA

Trata-se de ação de revisão de contrato bancário c/c consignação em 

pagamento e repetição do indébito com pedido de antecipação parcial de 

tutela ajuizada por MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fls. 123-verso/124-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 

123-verso/124-verso), denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo.

Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários como acordado.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal e a desistência expressa do apelante Banco Bradesco 

Financiamentos S/A ao recurso de apelação anteriormente interposto, 

cumprida a providência acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90536 Nr: 5764-54.2009.811.0006

 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 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MT-ASDERMAT, MANOEL BASILIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 DECISÃO

1 – A fim de conferir efetividade ao título executivo judicial, com 

fundamento no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente o comando sentencial para o fim de 

reintegrar a parte autora na posse da área objeto dos autos.

 Decorrido o prazo, o Sr. Oficial de Justiça deverá retornar ao local e, 

diante de eventual recalcitrância da parte executada, promover a 

reintegração forçada, nos termos da sentença de fls. 165/171.

 2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito.

3 – Com ou sem requerimentos formulados, CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175869 Nr: 10537-69.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando a apresentação de novo endereço fl. 79, EXPEÇA-SE 

carta (AR) visando a citação da confinante TAÍSA CAMPOS FONTES e 

dos herdeiros do espólio requerido.

2 – Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para 

promover as diligências que lhe compete, visando a citação da parte 

demandada ou pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178995 Nr: 1624-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DO CARMO DE ARAUJO, ANA MARIA 

RODRIGUES DE LIMA, RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA, JOANA DO 

Ó LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FONSECA MONTECCHI FILHO, AMIR 

FONSECA MONTECCHI, ACIR FONSECA MONTECCHI, AIR MONTECCHI 

VITÓRIO, ARI FONSECA MONTECHI, ALACIR FONSECA MONTECCHI, 

ALAIDE MONTECHI DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – De início, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital do réu 

Airton Montechi Filho, requerido à fl. 110. (...). 2 – Depois, consta nos 

autos a informação de falecimento do réu Ari Fonseca Montechi, de modo 

que a parte autora requer a intimação dos réus citados para informarem 

se o “de cujus” deixou herdeiros (fl. 110).No ponto, considerando que a 

parte autora sequer comprovou que diligenciou na busca dos 

herdeiros/inventariante do demandado Ari Fonseca Montechi, tampouco 

apresentou certidão de óbito, este Juízo INDEFERE o pedido da parte 

autora.3 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes. O referido artigo também estabelece em seu parágrafo primeiro 

que a parte deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos 

conforme previsão do art. 689 do CPC.No caso em tela, caso não ocorra a 

habilitação no prazo concedido, deve ser intimada a parte interessada 

para que promova a sucessão processual, de modo que seja viabilizado o 

prosseguimento do feito, também na forma do art. 313 do CPC.Desse 

modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 313, § 2º, do CPC.4 – Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) diligenciar na busca do 

endereço do réu Airton Montechi Filho a fim de proceder a sua citação, (b) 

apresentar a certidão de óbito do réu Air Fonseca Montechi, bem como 

promover a sucessão processual, com fundamento no art. 313, inciso I, do 

CPC e art. 689 do CPC e (c) promover a juntada da matrícula atualizada do 

imóvel objeto dos autos, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.5 – Com a indicação dos endereços do réu Airton Montechi Filho, 

bem como dos herdeiros ou inventariante do espólio de Air Fonseca 

Montechi, EXPEÇA-SE o necessário para a sua citação.6 – Decorrido o 

prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS.7 – 

CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24951 Nr: 1124-18.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DA SILVA, MARIA POSSIDÔNIA RIBEIRO 

SILVA, RONEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA, REGINA DA GUIA RIBEIRO DA 

SILVA, MARIA PAULINA RIBEIRO DA SILVA, RONIZE CARMELINA RIBEIRO 
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DA SILVA, SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, SEBASTIANA RIBEIRO DA 

SILVA, ANA DILZA RIBEIRO DA SILVA, VALDELINO BENTO RIBEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO 1 – (...), INTIME-SE a aludida autora no endereço mencionado 

na procuração de fl. 107, qual seja: Rua Padre Anchieta, s/n, Bairro Jardim 

Paraíso, Cáceres/MT, nos termos do despacho de fl. 220, a fim de que 

esclareça o seu atual estado civil, uma vez que, na escritura pública de 

fls. 180/191 constou a informação de que seria solteira.Não custa 

ressaltar que, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC, 

reputar-se-á válida a intimação direcionada ao endereço da parte 

informado nos autos. (...) Logo, INTIME-SE a Defensoria Pública para, no 

prazo de 15 dias, informar acerca do nono herdeiro de Maria Possidônia 

Ribeiro Silva, devendo, caso logre êxito na busca, apresentar cópia dos 

documentos pessoais, bem como anuência do herdeiro e eventual cônjuge 

à escritura pública de divisão do imóvel discutido nos autos, sob pena de 

extinção do feito. (...).3 - Desse modo, com relação às diligências ora 

determinadas, INTIMEM-SE todos os que compõem os polos da demanda, 

inclusive, via DJE, os advogados eventualmente cadastrados, além 

daqueles patronos outorgados às fls. 142/143 e da subscritora da petição 

de fls. 151/152 a fim de colaborar com o fornecimento das informações 

solicitadas pelo Juízo e regularização da demanda, em atenção ao 

princípio da cooperação, estampado no art. 6º do CPC. 4 – INTIMEM-SE. 

CIÊNCIA à DPE.5 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159157 Nr: 6904-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR SZUBRIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 24.413, FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - 

OAB:15.140, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5871

 DECISÃO(...).2- INTIME-SE o Perito 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 das rés em seu 

resultado, bem como o requerimento expresso e ambas e sua 

hipersuficiência em relação ao autor e ainda considerando a gratuidade 

deferida à parte autora, INTIMEM-SE os réus para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser rateados entre eles e depositados 

em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena 

de preclusão. 3– Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a 

data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser 

intimadas as partes. 4- INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do 

Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado 

deste prazo (art. 465 do CPC ).5-As partes poderão arguir o impedimento 

ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do 

CPC.6- As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil . 7-Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o 

Perito poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para 

esclarecer o fato ou até mesmo solicitar documentos complementares.8- 

Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações.9- 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164005 Nr: 1229-09.2014.811.0006

 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: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que este 

juízo concede os benefícios da gratuidade à parte autora. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197493 Nr: 1961-19.2016.811.0006

 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: RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, EVELY BOCARDI DE 

MIRANDA SALDANHA - OAB:8088

 DECISÃO

1 – Primeiramente, nota-se que em petição e documentos encartados às 

fls. 114/122, a parte autora formula pleito de desistência da prova pericial 

outrora requerida, motivo pelo qual este Juízo HOMOLOGA tal desistência.

2 – De outro norte, diante da resposta à fl. 123, informando que a 

audiência para oitiva da testemunha arrolada pelo autor foi designada para 

o dia 12/07/2018, contudo, considerando que em consulta ao sítio 

eletrônico do TJ-MT foi possível constatar que o ato foi realizado e a 

missiva já foi devolvida a este Juízo no último dia 25/07/2018, este Juízo 

DETERMINA que a Secretaria da Vara promova a juntada da gravação do 

depoimento da testemunha nestes autos.

3 – Em seguida, ante o encerramento da fase instrutória, ENCAMINHEM-SE 

os autos à Defensoria Pública para apresentação de memoriais escritos 

em favor da parte autora, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para o 

desiderato.

4 – Na sequência, ENCAMINHEM-SE os autos ao EMAJ para o mesmo fim e 

no mesmo prazo.

5 – Decorrido o aludido prazo, com ou sem resposta, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos.

6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198538 Nr: 2601-22.2016.811.0006

 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: LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO BORGES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/SP231.498, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA FEISTAUER - 

OAB:150850

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 337, do CPC, este Juízo 

RECONHECE a existência de litispendência em relação aos Autos n. 
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000392-21.2016.5.23.0031, em trâmite perante a Vara do Trabalho de 

Cáceres/MT, razão por que DECLARA EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do 

CPC.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153905 Nr: 1261-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REJANE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501-B/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMNTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial, somente para condenar a ré a restituir à 

autora os valores pagos a título de “taxa de retorno”, na forma simples, 

devidamente corrigido até o dia do efetivo pagamento, com a incidência de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do reembolso.Com supedâneo no princípio da 

causalidade, tendo em vista a sucumbência mínima da parte demandada, 

CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, fixados esses em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. 

Contudo, tal condenação resta suspensa por força do artigo 98, § 3º, do 

CPC devido autora ser beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101112 Nr: 6207-68.2010.811.0006

 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: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA -AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 14206-A, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:5255

 DECISÃO1 – Verifica-se que a empresa nomeada nos autos apresentou, 

inicialmente, proposta de honorários no montante de R$ 8.980,00 (fls. 

152/155).Intimada, a parte autora impugnou o valor requerido, uma vez que 

seria excessivo, além de que não possuiria condições financeiras para 

arcar com o pagamento de tal quantia, pugnando pela redução dos 

honorários periciais na quantia de R$ 370,00.Ainda, pugnou pela inversão 

do ônus de pagamento dos honorários periciais e pelo deferimento da 

gratuidade da justiça. Pois bem. Ao dispor sobre a prova pericial, não 

existem regras expressas quanto à sua fixação, de modo que o valor 

arbitrado deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade. Ainda, devem 

ser levados em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, 

o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o valor da causa e 

as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.Nesse 

sentido:“(...)” (...) Logo, por equidade, este Juízo DEFERE EM PARTE os 

pedidos formulados pela parte autora, apenas para reduzir os honorários 

periciais, de modo que FIXA a quantia em R$ 5.000,00.2 – No mais, não há 

falar em inversão do ônus de pagamento da perícia, (...) de modo que este 

Juízo INDEFERE os pedidos de inversão do ônus de pagamento da perícia 

e de concessão da gratuidade da justiça.3 – Passo seguinte, INTIME-SE a 

empresa nomeada nos autos acerca da fixação dos honorários periciais 

pelo Juízo, bem como para que informe, no prazo de 15 dias, se realizará 

o trabalho técnico pelo valor ora fixado.4 – Caso manifeste concordância 

com a quantia fixada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

depositar os honorários periciais, cumprindo-se, no mais, os demais itens 

da decisão de fls. 146/146-verso. 5 – Em caso de recusa do perito 

nomeado, CONCLUSOS para nomeação de novo “expert”.6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém, não procedeu ao pagamento integral da 

dívida.

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fl. 175, 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 na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 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, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 DECISÃO

A parte exequente, por meio da petição de fls. 126/126-verso, informa 

que, após o início da fase de cumprimento de sentença, não houve a 

inversão dos polos da ação, de modo que a restrição de bens teria 

recaído em nome da parte exequente. Requer, portanto, a baixa de 

eventual restrição em nome do exequente Jefferson de Matos, bem como 

que a busca de bens seja direcionada à executada Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – 

SICREDI.

No ponto, verifica-se que, de fato, não fora promovida a retificação no 

polo passivo, de modo que a busca de veículos no sistema RENAJUD fora 

realizada equivocadamente em nome da parte exequente.

Sendo assim, este Juízo DEFERE o pedido da parte exequente (fls. 

126/126-verso) e DETERMINA:

1 – PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como exequente 

Jefferson de Matos e como executada Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI.

2 – PROMOVA-SE a baixa da restrição de veículos realizada em nome de 

Jefferson de Matos (fl. 120), pelo sistema RENAJUD.

3 – CUMPRAM-SE os itens 2 e 3 da decisão de fls. 117/117-verso, 

devendo a busca de veículos ser realizada em nome da executada 
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – SICREDI.

Vale ressaltar que as demais diligências realizadas via BACENJUD e 

INFOJUD foram realizadas corretamente, em nome da Cooperativa de 

Crédito executada.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 08 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150438 Nr: 9194-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIV, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/OAB -MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Primeiramente, no que toca aos pedidos de fl. 90/90-V, este juízo 

INDEFERE o pedido para que os autos sejam retirados de segredo de 

justiça, visto que a parte não traz em sua petição nenhum argumento 

relevante para que seja realizado tal procedimento.

 2 – Passo seguinte, em relação ao pedido para que seja feita a 

substituição do nome do exequente para “José Carlos Skrzyszowki 

Junior”, que CUMPRA-SE a determinação do “item 1” da decisão de fl. 88.

 3 – No que concerne ao pedido para penhora “on-line” em contas 

corrente e/ou poupança da parte executada para quitação dos honorários 

sucumbenciais apresentados pelo exequente, cumpre consignar que já 

houve tentativa de penhora via Bacenjud (fl. 71). Diante disso, 

INDEFERE-SE, o pedido formulado pela parte exequente, porquanto não 

houve demonstração da existência de indícios de que haveria numerário 

disponível em conta bancária da parte devedora ou fatos novos a 

demonstrar alteração do cenário fático que justificassem outra diligência 

no sistema Bacenjud.

4 – DEFERE-SE o pedido para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

5 – 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.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): JOÃO DE JESUS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para pagamento do débito, contudo, quedou-se 

inerte. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente de fl. 100, 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 na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 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, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172957 Nr: 8455-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...) De proêmio, diante do pleito de fl. 375, cumpre consignar 

que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fl. 364), razão pela qual 

INDEFERE-SE, nesse ponto, o pedido formulado pela parte exequente, 

porquanto não houve demonstração pela autora da existência de indícios 

de que haveria numerário disponível em conta bancária da parte devedora 

ou fatos novos a demonstrar alteração do cenário fático que justificassem 

outra diligência no sistema Bacenjud.(...) Nesse contexto, incide com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.

(...).Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1855-48.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 DESPACHO

1 – Uma vez que o pedido de levantamento de valores contou com a 

anuência expressa da parte executada (fl. 846), este Juízo DEFERE o 

pedido de fls. 842/843 e, por conseguinte, AUTORIZA a expedição do 

alvará em nome da parte exequente, na forma requerida, considerando os 

dados mencionados à fl. 843.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixa 

de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 83251 Nr: 9682-03.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DIONISIO DE AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 DESPACHO

 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição apresentada pela 

parte executada às fls. 239/243, bem como sobre a inclusão do crédito 

executado nos autos da recuperação judicial da sociedade empresária ré, 

pugnando o que entender de direito.

2 – Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82566 Nr: 9029-98.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA DA SILVA ME, IDALINA DA SILVA, 

CIDE ALVES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 (...).Vieram os autos conclusos.Em síntese o relato.Fundamenta-se e 

decide-se.Nesse contexto, incide com inteira justeza a norma do art. 921, 

III do novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

sem baixa na distribuição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o requerente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do requerido, tal fato será 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o requerente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 3762-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIR MARCIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a manifestação às fls. 89/90, aliado ao longo período de 

trâmite processual, este Juízo DETERMINA a conversão do presente feito 

em ação de execução com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014.2 – PROMOVAM-SE as 

alterações junto ao sistema APOLO e retificação da capa dos autos, pois 

o feito doravante passa a tramitar como execução por título extrajudicial.3 

– Considerando que as diversas diligências visando à citação dos réus 

restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fl. 90. Para tanto EXPEÇA-SE 

edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho 

inicial.Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 4 – CONSTE 

expressamente no edital de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.5 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, 

NOMEIA-SE como curador especial dos réus a Defensoria Pública desta 

Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo 

ser encaminhado os autos para tal fim.6 – (,,,) 8 – ADVIRTA-SE 

expressamente o credor que os bens móveis eventualmente penhorados 

deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que 

assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar 

e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe 

assiste a execução, com a liberação da penhora. 9 – (...) 10 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto (...), tendo em vista a 

ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a 

parte exequente para que requeira as providências que entender 

necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.11 – 

FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela 

executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no prazo 

assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC).12 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 1045-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREITAS POLEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, 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, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fl. 42-verso, 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 na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 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, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, 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, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fl. 164/164-verso, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 
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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 na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 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, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142097 Nr: 11876-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIERRI MEDEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE em desfavor de ELIERRI 

MEDEIROS DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, fora promovido bloqueio de valores pelo sistema 

BACENJUD (fls. 129/130).

Devidamente intimada (fl. 134), a parte executada não impugnou a 

penhora.

O exequente após ser intimado a manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito, demonstrou concordância com os valores e limitou-se a pugnar 

pela transferência dos valores penhorados para conta por ele indicada.

 Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista 

o pagamento da obrigação exequenda.

Na forma do art. 830, § 3º, do CPC, uma vez aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo.

Logo, ausente impugnação à penhora pela parte executada e não opondo 

o exequente qualquer questionamento ao valor, presume-se satisfeita a 

obrigação.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e em seguida EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores em favor da parte exequente, como requerido à 

fl. 136.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66498 Nr: 3957-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CICERA DE MOURA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - 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 5 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196436 Nr: 1343-74.2016.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO BORGES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/SP231.498, MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FACO - 

OAB:145.862/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, MARIA CECILIA BOUSQUET 

CARNEIRO - OAB:95711

 Diante do exposto, uma vez cessada a eficácia da medida cautelar, na 

forma do art. 808, inciso III, do CPC/1973, JULGA-SE EXTINTO este 

processo sem a resolução do mérito. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC. TRASLADE-SE cópia desta sentença aos Autos n. 

2601-22.2016.811.0006 (Código: 198538).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003965-41.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RILLER SILVA REVERDITO, JOAO CARLOS MARTINS 

BRESSAN, MAYARA DE ALMEIDA TAVARES REQUERIDO: LENI HACK, 

GILMAR FIORINI, LUCIENE NEVES SANTOS Vistos etc. Na forma do art. 98, 

§6° do Código de Processo Civil, defiro o pagamento das custas iniciais em 

02 (duas) parcelas. Anoto o prazo de 15 (quinze) dias para a 

comprovação da formalização do parcelamento e o pagamento da primeira 

parcela. Havendo o cumprimento do comando acima, fica desde já 

deliberado pelo processamento do processo nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
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autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo : 

1005100-25.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.450,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Impulsiono os autos com a 

finalidade intimar a parte Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, 

com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

documento juntado ao feito (ID 14016781), o que entender de direito. 

Cáceres, 10 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA CIÊNCIA DA PENHORA 

NEGATIVA E/OU INSUFICIENTE MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO 

Dados do processo: Processo: 1005862-41.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.625,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da 

tentativa da penhora em dinheiro via Bacenjud, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres, 10 de agosto de 

2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001819-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA IRYS CORBELINO BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Dados do processo: Processo: 1001819-27.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 13.355,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO. Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 13771642), o que entender de direito. Cáceres, 10 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-28.2016.8.11.0006

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:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Dados do 

processo: Processo: 1001332-28.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

13.653,90; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado da parte autora, 

com o intuito de que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (Setenta Reias), 

visando o cumprimento do mandado a ser oportunamente expedido. 

Outrossim para tanto, deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Comarca Cáceres-MT Ao final, após 

efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência, o patrono deverá 

acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 10 de agosto de 

2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001451-18.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Vistos, etc... RAIMUNDO 

ARTIAGA TORRES pleiteou perante este juízo a retificação do assento de 

nascimento, afirmando que por equívoco do Oficial de Registro Civil 

constou como sendo nascido em 1960, quando o correto seria 1956. 

Instruiu o pedido com os documentos de ids. Num. 12324409, Num. 

12324401 e Num. 12324429. No despacho inicial foi requisitada 

informação sobre batismo do Autor e junto ao INSS – id. Num. 12438718, 

sendo juntada resposta nos documentos de ids. Num. 12615502 e Num. 

12667077. O Ministério Público manifestou pela produção de prova 

testemunhal, o que foi deferido. Designada e realizada a audiência nesta 

data, foi colhido o depoimento pessoal do Autor e a oitiva de duas 

testemunhas. O Autor requereu a juntada de documentos e reiterou os 

termos da inicial. Por iniciativa do juízo foi realizada busca de maiores 

elementos junto ao cadastro da Anoreg, obtendo resultado a localização 

de assento de nascimento da irmã do Autor e de outra pessoa com 

identidade de genitora. É o sucinto relato. Por esta demanda, pleiteia o 

Autor a retificação de seu assento de nascimento. As provas produzidas 

respaldam a pretensão inicial. depreende dos documentos que o Autor 

lavrou assento de nascimento tardio em 1990 quando já contava com mais 

de trinta anos. Pelo documento apresentado na exordial e diligência 

realizada junto à Paróquia de Cáceres restou evidenciado equívoco no ano 

de nascimento, pois quando da realização do batismo em 1962 constou 

que o Autor havia nascido em 1956. As testemunhas ouvidas na audiência 

muito embora não tiveram condições de atestar com segurança sobre o 

mérito, trouxeram elementos que evidenciam que o ano de nascimento não 

esta correto. Segundo relataram, o Autor tem idade superior ao constante 

no assento de nascimento. Outro dado extremamente revelador consiste 

na prova apresentada nesta solenidade pelo Autor e consistente na 

apresentação da certidão de nascimento original de sua irma, esta nascida 

em 1960. Tal documento é autentico, pois além de original, foi confirmado 
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pela pesquisa realizada pelo juízo no cadastro da Anoreg. Como não são 

gêmeos, tratar-se de uma prova mais que contundente a demonstrar a 

incorreção do ano de nascimento. Em síntese, a prova produzida é 

satisfatória e demonstra de forma segura da procedência do pedido inicial. 

Como o assento de nascimento não espelha a realidade fática, a 

retificação é medida que se impõe. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inicial para determinar a 

retificação do assento de nascimento do Autor RAIMUNDO ARTIAGA 

TORRES sob nº 12.432, lavrado no Livro A-16, fls. 127vº junto ao Cartório 

de Registro Civil do Município de Pontes e Lacerda para constar que o 

Autor é nascido em 31 de agosto de 1956. Decisão publicada em 

audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas por ser o Autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Intime o Ministério Público. 

Após o decurso do prazo recursal, expeça-se mandado de retificação e 

encaminhe por ofício para cumprimento. Após, arquive-se Cáceres, 7 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinh Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Defiro o prazo 

solicitado, após retorne concluso para sentença. Cáceres, 7 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO)

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para intimação do 

perito, dando-lhe conhecimento da nomeação, bem como para que 

apresente proposta de honorários no prazo de cinco dias, cujo valor 

deverá ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da(s) parte(s) para comparecer(em) a audiência concentrada 

agendada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das 

partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a 

partir das 8horas, que realizar-se-á na sede do Fórum da Comarca de 

Cáceres-MT na sala de audiência do CEJUSC. Atenciosamente, JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

 

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 do Malote Digital - Cód. de rastreabilidade 

81120183567081, promovendo o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres-MT, 10 de agosto de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

da(s) parte(s) para comparecer(em) a audiência concentrada agendada 

para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é 

indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 

8horas, que realizar-se-á na sede do Fórum da Comarca de Cáceres-MT 

na sala de audiência do CEJUSC. Cáceres/MT, 10 de agosto de 2018 Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002916-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GONCALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da(s) parte(s) para comparecer(em) a 

audiência concentrada agendada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas, que realizar-se-á na sede 

do Fórum da Comarca de Cáceres-MT na sala de audiência do CEJUSC. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171900 Nr: 7694-34.2014.811.0006

 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: A.C.S.M., IOLANDA ANDRÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO 

- OAB:20572-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032 MT, 

HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373

 Vistos, etc.

O prazo para pagamento da dívida já findou.

Atento a ordem de gradação legal, determino que seja realizada penhora 

em dinheiro.

Em sendo efetuado bloqueio, intime a parte Devedora para impugnar, 

querendo, no prazo de cinco dias.

Para o caso da penhora não ser efetuada, manifeste o exequente no 

prazo de 15 (quinze) dias sobre outras medidas que entender pertinentes, 

inclusive esclarecer quanto o interesse na expedição de certidão para fins 

de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192705 Nr: 9972-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 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 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrito...CERTIFICO e dou fé, em 

cumprimento ao mandado do(a) MM(ª) Juíz(a) de Direito da 3ª Vara; que 

me dirigi à Rua dos Pescadores, nº 500 – Bairro Cavalhada – nesta 

cidade, aí estando não foi possível citar/intimar VIRGÍNIA DOS ANJOS 

SILVA, por não tê-la encontrado sendo que fui informado que a executada 

não reside mais naquele endereço. Ato seguinte me dirigi à Prefeitura 

Municipal de Cáceres, onde obtive a informação de seu novo endereço e 

telefone, sendo: Rua Avelino Cunha, nº 28 – Bairro Jardim Guanabara – 

nesta cidade, fone (65) 9 9619-6542. Ainda na Prefeitura fui informado 

que a executada encontra-se afastada por atestado médico. Dirigi-me a 

este último endereço, aí estando, novamente não encontrei Virgínia dos 

Anjos; ante a situação liguei no número mencionado acima e fui atendido 

pela executada que disse estar realmente afastada em tratamento de 

saúde na cidade de Goiânia/GO. Não encontrado bens para serem 

arrestados, devolvo mandado a Cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida 

para a comarca de Comodoro-Mt, tendo em vista a petição de fls.185

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175926 Nr: 10586-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida apresentar os documentos originais de fls.67/74, tendo em 

vista o termo de audiência de fls.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142090 Nr: 11869-76.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida 

para a comarca de Tangarra da Serra-Mt, tendo em vista a petição de 

fls.188.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo para os 

requeridos maniferstarem acerca do Despacho->Mero expediente", de 

16/04/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10239, de 18/04/2018 e publicado 

no dia 19/04/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: JULIO CESAR BACOVIS - OAB:11301-B, MARIA 

CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO 

PEREIRA - OAB:16.162/0-MT, representando o polo ativo; e BIANCA KLEIM 

DIAS - OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, representando o polo passivo. Razão 

pela qual encaminho os autos à conclusão para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183453 Nr: 4347-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, VALÉRIA CARVALHO SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para cumprimento do mandado 

de avaliação, cujo valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD 
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(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 238572 Nr: 7029-76.2018.811.0006

 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: JOSÉ LUIZ LUCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148952 Nr: 7524-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455/MT

 ... Isso porque o mesmo comprovou que no registro do imóvel desde 30 

de Dezembro de 2010 há a transcrição da Cédula de Produto Rural 

Financeira gravando ônus hipotecário em garantia da dívida havida por 

Amarildo tendo por credor o Banco Original (vide fls. 155). ... Logo, resta 

ao Juízo estabelecer se há preferência do Banco Original sobre o imóvel 

penhorado para fins de satisfação do seu crédito em confronto com o 

crédito executado pelo Banco do Brasil. ... Em que pese o Banco do Brasil 

em sua manifestação contida nas fls. 264 suscitar a necessidade de se 

apurar a temporalidade das penhoras para fins de averiguar qual a ordem 

em que operadas as constrições, tal não deve ser o meio pelo qual se 

resolverá a controvérsia. Isso porque enquanto o fato de preferência do 

Banco do Brasil (penhora) possui natureza processual desvinculado de 

vinculação material de garantia, o fato de preferência do Banco Original 

(garantia hipotecária)natureza de direito material, a qual suplanta aquela. 

... Sendo assim, comprovado o ônus sobre o imóvel desde o ano de 2010 

em favor do Banco Original, o mesmo não deve se prestar à satisfação da 

dívida exequenda neste feito sem antes satisfazer a cédula hipotecária. ... 

Assim sendo, fica o credor intimado a esclarecer se ainda possui 

interesse na manutenção da penhora do bem, posto que não poderá 

adjudica-lo, e em caso de nova tentativa de leilão judicial, eventual proveito 

adquirido deverá antes buscar a satisfação do crédito de titularidade do 

Banco Original, e só após a sua satisfação é que eventual saldo 

remanescente se destinará à satisfação do crédito desta execução. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Para subsidiar a manifestação do 

credor, segue em anexo informativo atualizado da matrícula do imóvel, pelo 

qual observa-se que o Banco Original recentemente promoveu a registro 

de penhora sobre o mesmo bem. No mesmo prazo, também deverá o 

Banco do Brasil se manifestar sobre a possibilidade de averbar a presente 

execução junto ao SERASA (art. 782, §3° do CPC). ...

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95457 Nr: 524-50.2010.811.0006

 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: SANDRO LUIZ MONTANARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4ª CIRETRAN- COMPANHIA EST. DE TRÂNSITO 

DE CÁCERES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO-DETRAN, BANCO FINASA S/A, RICARDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95457 §!*WZ¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 524-50.2010.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ MONTANARI

PARTE RÉ: 4ª CIRETRAN- COMPANHIA EST. DE TRÂNSITO DE CÁCERES e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN 

e BANCO FINASA S/A e RICARDO DE SOUZA SANTOS

CITANDO(S): Requerido(a): RICARDO DE SOUZA SANTOS, CPF: 

80478794568, RG: 07107362-07, brasileiro(a), comerciante, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (QUINZE) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: A ação proposta tem por objeto um negócio 

realizado entre as partes, em face do veículo VW GOL 16 V plus, de placa 

JPF 7809, em outubro de 2007, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil). 

O autor deu uma entrada no valor R$ 7.000,00 (sete mil), ficando acordado 

que o restante seria pago na entrega do recibo de transferência, o que 

não ocorreu diante das inconsistências descritas na inicial. Diante do que 

foi proposta a presente demanda.

DESPACHO: Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Defiro o 

pleito retro, e para tanto determino a consulta por meio do sistema 

INFOSEG, a fim de localizar o endereço do requerido Ricardo de Souza 

Santos; (b) Após, proceda a citação do requerido pelas diversas 

modalidades previstas no Código de Processo Civil; (c) Às providências. 

Cumpra-se.

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 96 de 575



Processo Número: 1001182-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: MARCEL LUERSEN OAB: MT14419/O-O da audiência 

cancelada. IZAURA OLIVEIRA DA SILVA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DANTAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROK CAR ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA MICHELLE MARTINS OAB - SP197927 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000677-85.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO DANTAS DE ANDRADE 

REQUERIDO: TROK CAR ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Ao realizar a consulta de rastreamento da carta de 

citação expedida (rastreabilidade mencionada no id. 14111445), verifiquei 

que a requerida fora citada um dia antes da solenidade agendada, 

restando impossível seu comparecimento. Isto posto, proceda a secretaria 

da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo 

as partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003845-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA 

DUARTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012597-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O Advogado: ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB: MT0005403A-O 

para no prazo de 5 dias, retirar a certidão de crédito, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON PEDROSO FEREEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007040-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 16h45min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: SIMONE JASSEK DRUMOND OAB: MT0014315 para 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a anotação pelo 

correio de "mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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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INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007583-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 17h00min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007028-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARA NEIDE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1007028-11.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISe proposta por NARA NEIDE OLIVEIRA 

DOS REIS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de 

não ter contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. A parte Requerida juntou aos autos o referido 

contrato que alega ter sido assinado pela parte autora, ao passo que a 

mesma nega tê-lo realizado. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 

recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Victor Olavo da Silva 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007045-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 15h45min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS 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: 19/09/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA VERDECIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 
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Data: 19/09/2018 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: 1006293-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELEN PIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 15h15min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLIMACO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

JONAIR GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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: 19/09/2018 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: 1006457-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 19/09/2018 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: 1007044-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14h00min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CAMPOS CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 20/09/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/09/2018 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: 1006110-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 15h00min (MT), devendo estar no 

ato acompanhados de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006110-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE LAURA JAIVONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 20/09/2018 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: 1001942-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/09/2018 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: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 14197676

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEDIR CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO 

NO ID. 12735168.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003671-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA KARDEC DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO 

DA CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELECINIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 20/09/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002991-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 20/09/2018 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: 1001935-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 20/09/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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HIGOR FELIPE DO ESPERITO SANTO SALVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

 

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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007308-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007308-79.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; 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: 

SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o 

que não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe tela do seu sistema de 

informática demonstrando contratação, pagamentos anteriores e débitos 

em aberto, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007310-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007310-49.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; 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: 

LEILSON RIBEIRO GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o 

que não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 
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constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe tela do seu sistema de 

informática demonstrando contratação, pagamentos anteriores e débitos 

em aberto, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DECIO JAIVONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005945-57.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por VALDINEI DECIO JAIVONA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar realizar uma compra no comercio local utilizando 

crediário, foi informada que a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 17.01.2015 por um débito no valor de R$ 133,74 

(cento e três Reais e setenta e quatro centavos). Entretanto, não 

contratou com a Requerida razão pela qual a inscrição é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar suscitada. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. O autor requereu a desistência do feito no ID 

12824266. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 102 de 575



desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 20/09/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 20/09/2018 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: 1005444-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005444-06.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RONALDO ROCHA VIEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, 

embora não ter dívida com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte Reclamante, o 

que não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

A Reclamada suscitou, também, INÉPCIA DA INICIAL por falta de 

comprovante de residência em seu nome, o que não merece acolhimento 

tendo em vista que ao analisa a questão, verifica-se que os requisitos 

legais do pedido no Juizado Especial estão descritos no artigo 14 da Lei 

9.099/95, e foram atendidos pela parte Autora. A petição inicial contém os 

requisitos do artigo 319 do CPC, indicando o Juízo, as partes e a causa de 

pedir, de forma coerente. Assim, não há que se falar em qualquer violação 

ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a inicial apresentada 

possibilita às Requeridas ampla argumentação e dilação probatória. É 

cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessária 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora possui cartão de crédito junto ao banco, estando inadimplente. 

Trouxe aos autos várias faturas onde constam vários pagamentos. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 
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pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALICE MATUCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005897-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANE SOUZA DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005897-98.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEJANE SOUZA 

DELUQUI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora não ter dívida com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da 

parte Reclamante, o que não merece acolhimento tendo em vista que o 

consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus 

direitos. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pelo Reclamado. É cediço que o art. 370 do Código de Processo 

Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas 

requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a semelhança das 

assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora possui cartão de crédito junto ao banco, 

estando inadimplente. Trouxe aos autos várias faturas em aberto. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Revogo a liminar concedida no ID 

10073470. 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FIGUEREDO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 20/09/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 
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acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005951-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005951-64.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ADRIANO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora não ter dívida com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu FALTA DE INTERESSE DE AGIR da 

parte Reclamante, o que não merece acolhimento tendo em vista que o 

consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus 

direitos. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pelo Reclamado. A Reclamada suscitou, também, INÉPCIA DA 

INICIAL por falta de comprovante de residência em seu nome, o que não 

merece acolhimento tendo em vista que ao analisa a questão, verifica-se 

que os requisitos legais do pedido no Juizado Especial estão descritos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95, e foram atendidos pela parte Autora. A petição 

inicial contém os requisitos do artigo 319 do CPC, indicando o Juízo, as 

partes e a causa de pedir, de forma coerente. Assim, não há que se falar 

em qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois 

a inicial apresentada possibilita às Requeridas ampla argumentação e 

dilação probatória. A parte autora requer a extinção do feito, após a 

contestação e apresentados documentos comprobatórios da dívida. É 

cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessária 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora possui cartão de crédito junto ao banco, estando inadimplente. 

Trouxe aos autos várias faturas onde constam diversos pagamentos, 

PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO assinada, bem como documentos 

pessoais da parte autora apresentados no ato de contratação. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005908-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005908-30.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por ROSE PIRES DE CAMARGO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar realizar uma compra no comercio local utilizando 

crediário, foi informada que a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 17.09.2016 por um débito no valor de R$ 172,15 

(cento e setenta e dois Reais e quinze centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 
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Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar suscitada. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. O autor requereu a desistência do feito no ID 

12489123. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005427-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FIGUEREDO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 20/09/2018 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: 1004770-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004770-28.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.277,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 
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Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOVENIL DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS 

DO PANTANAL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de reclamação em que a causa 

de pedir reside na alegação de cobrança indevida de faturas de 

abastecimento de água que o Reclamante afirma ter pedido o 

cancelamento da matricula e363404-3 em março de 2016, tendo em vista 

que não utiliza da agua fornecida pela empresa requerida tendo em vista 

que possui poço artesiano. Ao final pugnou pela repetição em dobro do 

valor já pago nas faturas de setembro a janeiro de 2017 no valor total de 

R$ 193,07(cento e noventa e três reais e sete centavos) e a inexigibilidade 

das faturas de fevereiro a maio de 2017 no valor total de R$84,37(oitenta 

e quatro reais e trinta e sete centavos) e requereu indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

demanda merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. A presente demanda versa 

sobre as cobranças indevidas pela prestação de serviços de 

abastecimento de água que considera abusivas nos meses de maio de 

2016 ate maio de 2017, tendo em vista que em março de 2016 foi solicitado 

o cancelamento da matricula 363404-3 tendo em vista que o autor possui 

poço artesiano em sua residência , não utilizando assim do fornecimento 

de agua feito pela requerida. Entretanto, a Reclamada demonstra que 

houve cobrança por obrigatoriedade da taxa de tratamento de esgoto e 

coleta de lixo, do art. 7º do decreto 91, de março de 2016 e o art. 45 da lei 

federal 11445/2007, que estabelece assim o dever de quem não utiliza o 

fornecimento da água, mas possui tratamento de esgoto e coleta de lixo a 

pagar a taxa mínima. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando os dados 

pertinentes, além do que o autor deixou de trazer em impugnação qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas nas peças de 

defesas. Ora, a parte deveria, quando da impugnação à contestação 

rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, tendo 

se silenciado sobre a informação da efetivação de instalação de 

hidrômetro na residência que antes somente estaria cadastrada sendo 

que a reclamada cobrava apenas o mínimo tarifado. Desse modo, a parte 

autora não se desincumbiu de provar suas alegações, ou seja, a 

viabilidade e legalidade da taxa de esgoto e coleta de lixo, ferindo o 

disposto no art. 333, I do CPC[1]. Além do mais é que a partir do estatuto 

da Água, a agua passou a ser um bem de valor econômico, e portanto , 

deve ser pago, já que se trata de bem de uso comum, além de ver 

expressa disposição legal, conforme mencionada pela requerida na 

contestação, ademais, também há o serviço de tratamento de esgoto e 

coleta de lixo incluso nas faturas questionadas pelo requerente. O nome 

da requerida em si também já explica o dever de pagar pelo menos a taxa 

mínima, tendo em vista a fundamental importância da preservação do 

pantanal, que é para o bem ambiental, sendo o serviço de saneamento 

ambiental aguas do pantanal. Corroborando com o entendimento 

jurisprudencial: TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00359998820128190066 RIO DE 

JANEIRO VOLTA REDONDA 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 

08/10/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Cinge-se a presente controvérsia à 

alegação do autor de inexistência de rede de tratamento de esgoto no 

local onde reside. 2. A Lei 11.445 /07, ao dispor sobre as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, ampliou tal serviço, incluindo a realização de 

infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final adequados dos esgotos sanitários. 3. Na espécie, 

restou incontroverso que apenas o serviço referente ao tratamento do 

esgoto sanitário não está sendo prestado. 4. Há serviços cuja prestação 

não se questiona, e devem ser remunerados, quais sejam, coleta, 

transporte, manutenção, destino final, expansão de rede coletora etc. 

sendo devida a tarifa de esgoto. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, encampando entendimento sedimentado no Pretório Excelso, 

firmou posição no sentido de que a contraprestação cobrada por 

concessionárias de serviço público de água e esgoto detém natureza 

jurídica de tarifa ou preço público. 6. Recurso a que se nega seguimento. 

Encontrado em: AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA 

REDONDA-SAAE/VR APELAÇÃO APL 00359998820128190066 RIO DE 

JANEIRO Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, 

não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos 

por JOVENIL DOS SANTOS em desfavor de SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL. Por pertinência, determino a 

REVOGAÇÃO da liminar concedida. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES 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, 24 de 

abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal [1] RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ART. 333, I, CPC. 

RECURSO NÃO PROVIDO.333 I CPC A deficiência na produção das provas 

impõe a improcedência do pedido inicial, eis que cabe ao autor provar os 

fatos alegados na inicial, sob pena de afronta ao art. 333, I, do 

CPC333ICPC (7211770 PR 0721177-0, Relator: Paulo Habith, Data de 

Julgamento: 31/05/2011, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 654;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CAMPOS CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 20/09/2018 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: 1005841-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYAN VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005841-65.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRAYAN VARGAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, Nota Fiscal da compra do 

aparelho celular e do chip, e ainda telas mostrando que houve pagamentos 

e as faturas em aberto, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado, uma vez que é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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 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. CÁCERES, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 20/09/2018 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: 1005931-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005931-73.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSILEIDE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A Reclamada suscitou, também, 

INÉPCIA DA INICIAL por falta de comprovante de residência em seu nome, 

o que não merece acolhimento tendo em vista que ao analisa a questão, 

verifica-se que os requisitos legais do pedido no Juizado Especial estão 

descritos no artigo 14 da Lei 9.099/95, e foram atendidos pela parte 

Autora. A petição inicial contém os requisitos do artigo 319 do CPC, 

indicando o Juízo, as partes e a causa de pedir, de forma coerente. 

Assim, não há que se falar em qualquer violação ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, pois a inicial apresentada possibilita às 

Requeridas ampla argumentação e dilação probatória. Cediço que o art. 

370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir 

sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, 

afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não 

provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 
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controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, e ainda telas mostrando que 

houve pagamentos e as faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Revogo a liminar concedida no ID 

10094357. 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 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. CÁCERES, 20 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011290-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS CAMPO LARGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO JOAO LYRA NETO OAB - PR0018316A (ADVOGADO)

GIOVANA MAROCHI OAB - PR61735 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCILHO PEREIRA PRESTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELECINIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 20/09/2018 Hora: 13:45 (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.: 183552 Nr: 4376-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos, etc.

Defiro a manifestação retro.

 Oficie-se a Sema para realizar as diligências de fls. 86, advertindo-a que 

o não cumprimento das diligências constantes na determinação, ensejará 

remessa de cópias para a Promotoria de Justiça com atribuições para 

instauração de inquérito civil, para apuração de ato de improbidade 

administrativa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 6797 Nr: 202-55.1995.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ARRUDA 

GARCIA - OAB:4182, HEBERT DIAS - OAB:12395, OTHON CALESTINI - 

OAB:4495, PAULO CARVALHO DO COUTO - OAB:2571, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT, ROSIMEIRE LEMES MOREIRA - OAB:4028

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação ministerial retro, para que seja prorrogado o prazo 

da Sema para realização da vistoria.

Nesse sentido, determino a notificação da Sema encaminhando-lhe cópia 

do ofício n.º 155/2018, para que seja realizado vistoria in loco emitindo 

relatório técnico detalhado sobre a situação individualizada dos 

ocupantes, assim como sobre o cadastro do imóvel no CAR, no prazo de 

20 dias.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem a juntada do referido relatório, 

dê-se nova vista dos autos ao MP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANT ANNA OAB - RJ65122 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003117-54.2018.8.11.0006. AUTOR: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente se trata de 

associação civil privada, sendo que a mesma não pode figurar no pólo 

ativo da demanda, por não estar no rol taxativo elencado no art. 5°, I, da 

Lei 12.153/09. Nesse sentido: TJ-MG - Conito de Competência CC 

10000170940720000 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 20/03/2018 - 

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA - JUSTIÇA COMUM - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS 

LUCRATIVOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA - ROL TAXATIVO DO 

ART. 5º, I, DA LEI 12.153 /09 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. - Sendo a autora da ação 

ordinária uma associação sem ns lucrativos, ausente sua legitimidade para 

ajuizar ação perante o juizado especial, uma vez que, não essa consta no 

rol taxativo do art. 5º I, da Lei n. 12.153 /09. Isto, posto, julgo extinto o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SABINO DE CARVALHO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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: 

1004877-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO SABINO DE 

CARVALHO LEAL 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, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012800-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012800-98.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ATHAIDE DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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 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, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

8010548-25.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: 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, 8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238255 Nr: 6810-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 Vistos etc,

I - Notifique-se o acusado, nos termos do Art. 55, da Lei nº 11.343/06, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 II - Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretendem 

produzir e, até o número de 5, arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º).

 III - Se a resposta não for apresentada no prazo, ou declarando o 

acusado no ato da citação não possuir condições de constituir advogado, 

NOMEIO a Defensoria Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

IV– DEFIRO a cota ministerial de fl. 34, de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT.

 V - Apresentada a defesa, conclusos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 238255 Nr: 6810-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229124 Nr: 5651-07.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

 Em que pese a cota ministerial retro, extrai-se do extrato de fl. 227 e oficio 

de fl. 230, que o interrogatório do denunciado esta agendado para dia 

22/08/2018, às 15h40min, perante o Juízo de Tangará da Serra- MT.

 Desta forma, aguarde-se o retorno da missiva devidamente cumprida e 

então, cumpra-se a parte final do despacho de fl. 220.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237856 Nr: 6530-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:24.066

 Diante do exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM PARA REVOGAR a 

decisão de fls. 10/11 e JULGAR INEPTA A INICIAL, e, por conseguinte, 

EXTINTA A AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, 

aplicando, por analogia, o art. 485, I, do CPC.Ciência ao Ministério Público e 

à DefesaApós o prazo recursal, arquive-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cáceres, 09 de agosto de 2018.Graciene Pauline 

Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237561 Nr: 6318-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FELIPE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra ALEX FELIPE RAMOS 

como incurso no artigo 129, §9º, c.c art. 61, inc. II, alíneas “f” e “h”, ambos 

do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha.

À fl.47 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls.51/54.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 23/08/2018, às 15:20 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA, EDER 

FERREIRA BACA, LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulada em favor de JOSÉ ANTONIO GOMES DE 

ARRUDA.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Por fim, defiro a cota 

ministerial de fl. 110.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236161 Nr: 5359-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.358 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000859-74.2018.8.11.0005
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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:

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000859-74.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME Vistos etc. Proceda-se com a 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). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos. 

Não havendo impugnação, 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. 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. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Conste a advertência do 

item 2.7.5 da CNGC. Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Às providências. Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA SCHINAIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000917-77.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: TANIA MARA SCHINAIDER Vistos, etc. Faculto a parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 10 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000929-91.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES RÉU: SED - SOCIEDADE 

EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. Vistos, etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Cite-se para responder, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) pessoalmente aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes indicados na inicial; b) por edital, 

com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e eventuais interessados 

(art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as advertências legais (art. 344, 

CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem eventual interesse na causa, 

a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes legais 

(art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), encaminhando-se a cada ente uma 

cópia da petição inicial, assim como dos documentos acostados. 

Notifique-se o Ministério Público (art. 178, CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 10 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000931-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000931-61.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: WALTER TRABACHIN, 

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN Vistos etc. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 10 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000949-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)
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VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000949-82.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DALGIRO CEOLIN REQUERIDO: JOSE MESSIAS DE FARIA, 

VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA Vistos etc. 

DESIGNO a audiência para o dia 17 de outubro de 2018, às 16:00 horas. 

Informe o Juízo Deprecado com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 10 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000906-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO CAPISTRANO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000906-48.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MOTO IDEAL LTDA REQUERIDO: CYRO CAPISTRANO DA 

SILVA NETO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

10 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001273-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BORTOLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001273-09.2017.8.11.0005. AUTOR: 

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA RÉU: CLAUDIO 

BORTOLO Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face de CLAUDIO 

BORTOLO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 55 a parte autora alega que fez acordo com a requerida nos autos de 

n°. 1001275-76.2017.811.0005, englobando a presente ação, pugnando 

pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 59/62), 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. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 10 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000857-41.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Considerando que a parte requerida foi devidamente citada, 

proceda-se com a intimação da mesma para se manifestar quanto a 

petição de fls. 188. Diamantino, 10 de agosto de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5210 Nr: 338-21.1996.811.0005

 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): Odair Bueno Ramos, Maria Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 135, a parte exequente requer 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.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 135.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1629 Nr: 384-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG, MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de avaliação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade: Novo Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 69-69.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos etc.

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

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprido o acordo, 

quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 262-06.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 Intimo a parte exequente para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Juara-MT), 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 2021-39.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemmel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vezignazzi, Tiago Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Felipe Lammel - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 693/694.Via de 

consequência, INDEFIRO o pedido de fls. 703/706. Após as formalidades 

legais arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41615 Nr: 2426-75.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 327/329, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da impugnação da avaliação de fls. 294/299.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 103-78.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Axel Guiodani Moraes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Triunfo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT

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

OAB:46353/PR, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:OAB/MT 3.213, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2870-35.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Francisco Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456/O

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 97145/146, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução, bem como a desconstituição da penhora do bem 

móvel via Renajud e certidão de dívida para fins de protesto.

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.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para realização de busca de bens via 

Infojud.

Proceda-se com a desconstituição da penhora, via Renajud.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no PROTESTO.

Expeça-se a Certidão Judicial para o registro em cartório, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2865-13.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 123.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94040 Nr: 1869-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Martins Silva de Souza, Withener 

Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 94.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89843 Nr: 2190-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados no petitório de fls. 129/130.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 1501-94.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bueno Ramos, Márcia Kroling Ramos

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5101 Nr: 113-35.1995.811.0005

 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): Silmar Leal de Oliveira, Milton João Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 325/326, visto que o devedor já foi citado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10915 Nr: 888-74.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapioca Produtos Alimentícios Ltda., Alvaro 

Carvalho dos Santos, Pedro Carmo de Oliveira, Alvaro Carvalho dos 

Santos, Eliene Aparecida Ribeiro dos Santos, Geralda Souza de Siqueira

 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: Alvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:12562/MT, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 520, expeça-se Carta de Arrematação, nos termos do 

art. 901 e ss., do CPC/2015.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 2813-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylane Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o levantamento do valor 

integral penhorado em favor da parte devedora, após preclusas as vias 

ordinárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências........................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 540-32.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Cassio de Almeida 

Ferreira - OAB:13.441 - E, Gisele Raquel Zulli - OAB:10397/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT, Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 758.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 206-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Filomena Tanssini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Filomena Tanssini, José 

Carlos Rodrigues da Silva, Filomena Tanssini, Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva, Espolio de Albino Tanssini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2067 Nr: 488-07.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Vitório Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Mattar, Marilena Ferreira de Souza 

Mattar, Rosa Maria Teixeira Mattar, Antônio Carlos Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 473.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4026 Nr: 414-84.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale, Maria Lourdes de Caires Formigoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vladimir Luiz Formigoni, Sérgio da 

Silva Ramos, Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Olimpio Nascimento 

Monteiro Filho - OAB:8385-B, Carlos Araúz Filho - OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10176/MT, Edson Luiz Perin - OAB:8804/MT, Elizio Lemes de 

Figueiredo - OAB:8256/MT

 Vistos etc.

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

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprido o acordo, 

quitada a dívida e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109080 Nr: 2111-03.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 262-06.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 Intimo a parte exequente para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Nova 

Mutum-MT), através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e 

comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 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): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 238.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114738 Nr: 672-20.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenir de Araújo, Iraci Sardinha de Araujo

 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:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 34/35 e fl. 38.

Intime-se a parte devedora para informar a localização exata do imóvel a 

ser avaliado. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo do exposto, solicite informações ao Juízo Deprecante se 

caso os devedores tem procuradores constituidos nos autos e, se 

positivo inclua-os na presente missiva (sistema apolo e capa dos autos).

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106536 Nr: 1006-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio Almeida Ribeiro - OAB:5.308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84906 Nr: 4033-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Signori , Pissini e Marquesini - 

Sociedade de Advogados, Gustavo Amato Pissini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Do pedido de fl. 216, intime-se a parte credora para assinalar quais tipos 

de esclarecimentos que pretende aclarar acerca do mandado expedido.

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.: 94347 Nr: 2039-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmesina Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A ( Banco BGN )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Figueiredo - 

OAB:7627-A, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inexistência de contador na Comarca e para melhor 

elucidação dos valores a serem liquidados ante a divergências dos 

cálculos, 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 a parte para devedora 

para depositá-los, (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.

Aportando o Laudo, dê vistas as partes.

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.: 4802 Nr: 168-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Derneval Pingo Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Espólio de Ana 

Aparecida José de Brito, Lourival Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Servio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, 

Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

De início, defiro os pedidos de fl. 548 e fls. 550/551 concernentes a 

inclusão dos novos procuradores.

Por outro lado, quanto ao pedido de dilação de eventuais prazos, tenho 

que não merece deferimento.

Com efeito, o art. 233, dispõe acerca da perda do direito de se manifestar 

no processo, ‘in verbis’:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

No caso, a parte não comprovou nos autos nenhum justa causa e ou 

evento alheio à sua vontade que não pode manifestar-se acerca do laudo 

pericial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo processual.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38895 Nr: 3715-77.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Cristine Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.

Sem prejuízo do exposto, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39924 Nr: 749-10.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sales da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.

Sem prejuízo do exposto, 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.: 85033 Nr: 275-34.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 364.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22348 Nr: 1148-15.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vezignazzi, Tiago Vezignazzi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 172/174.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1507-57.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 224/225.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89070 Nr: 1418-24.2013.811.0005

 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 e Finananciamento e Inv. S/A (autal 

Den. Bco ABN Ampro Real S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jany Paula Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - 

OAB:17981/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I em desfavor de 

JANY PAULA PEREIRA LOPES, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 67/70, 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. 67/70), 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.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no 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.: 86162 Nr: 1702-66.2012.811.0005

 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: Sergio Lopes da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Junior - OAB:OAB/SP 247.319

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 306/309-V 

e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES para revogar o mérito da 

sentença e determinar a intimação da parte requerente para se manifestar 

sobre a prestação de contas apresentada pela parte requerida, às fls. 

103/107 e 111/273, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86373 Nr: 1963-31.2012.811.0005

 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: GF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdPRdR, CAFM, NM, DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Douglas Luiz da Cruz Luozich - OAB:10.823, 

Dyogo Costa Marques - OAB:11084/MT, Edson Aparecido Morita - 

OAB:260.584 SP, Gerson Lisboa Junior - OAB:262.065 SP, Indianara 

Conti Kroling - OAB:11097/MT, Luiz Carlos Néspoli Júnior - 

OAB:19.139, Mauro José Zecchin de Morais - OAB:166.432 SP, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9.845, Ronaldo Ortiz Salema - 

OAB:193.475 SP

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da demandante, razão 

porque:a) CONDENO os requeridos Cooperativa Industrial dos Produtores 

Rurais de Rondonópolis, Carlos Alberto Ferreira Moco e Domingos 

Malacrida ao pagamento da quantia de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para o autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. art. 406 do 

CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem 

como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.b)CONDENO os requeridos Cooperativa Industrial dos 

Produtores Rurais de Rondonópolis, Carlos Alberto Ferreira Moco e 

Domingos Malacrida ao pagamento da quantia de R$ R$ 724.708,00 

(setecentos e vinte e quatro mil setecentos e oito reais) para o autor, a 

título de indenização por danos materiais. Fixo, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Revogo a 

liminar, somente, no que concerne a inclusão de Nadim Makari no polo 

passivo da ação, devendo a secretaria proceder com a sua exclusão da 

capa dos autos.CONDENO os requeridos ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor 

da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12524 Nr: 465-80.2001.811.0005

 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: Jusdemar Assad, Irene Maria Vaz de Figueiredo Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Luis da Silva, Neura Bispo Luis da 

Silva, Assad Caran Neto, Vania Maria Ferreira Caran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Schneider Ibanez - 

OAB:6281, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Auro Guilherme de Matos 

Ulysséa - OAB:5927/MT, Breno Del Marco Neves - OAB:6743, Eliezer 

Valladares Rebello - OAB:MT/AC 1.979

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód. 29416.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29416 Nr: 697-19.2006.811.0005

 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: Jusdemar Assad, Irene Maria Vaz de Figueiredo Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Bispo Luis da Silva, Fabíola Caran 

Laurindo Silva, Wisis Laurindo da Silva Junior, Nathalia Caran Miotto, 

Giuliano Zanchetti Miotto, Adriana Caran Pereira, Hilson Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 274.

Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca da petição de 

fls. 268/270, no prazo de 15 dias, tendo em vista o processo se tratar de 

Meta 2 do CNJ, o qual precisa ser sentenciado com celeridade.

Com a resposta, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 1505-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Nascimento Vidigal, Hospital e 

Ambulatório São João Batista, Danielle Sena Vidigal, Helene Sena Vidigal, 

Regina Sena Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Felipe Monteiro 

Coelho - OAB:MT/14.559, Carlos Henrique Braga - OAB:118953/SP, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da demandante, razão 

porque:a) CONDENO os requeridos Leônidas Nascimento Vidigal e Hospital 

e Ambulatório São João Batista, solidariamente, ao pagamento da quantia 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora, a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, 

nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.b)CONDENO os requeridos Leônidas Nascimento 

Vidigal e Hospital e Ambulatório São João Batista, solidariamente, ao 

pagamento da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) para a autora, a título de 

indenização por danos materiais. Fixo, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.c)CONDENO os requeridos Leônidas Nascimento Vidigal e 

Hospital e Ambulatório São João Batista, solidariamente, ao pagamento da 

quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a parte autora, a título 

de indenização por danos estéticos, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO 

os requeridos Leônidas Nascimento Vidigal e Hospital e Ambulatório São 

João Batista, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 1060-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Alves da Silva- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão de fls. 179/180, eis que lançada erroneamente.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 178.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 3209-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

De início, expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 282/282verso. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8964 Nr: 1519-52.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Fantinel

 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.

Defiro o pedido de fl. 408.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108199 Nr: 1694-50.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Aguiar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia LTDA - EPP (Trans BS), 

Edson Borsatti, Agnaldo Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO MILAN - 

OAB:16703

 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-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87175 Nr: 2885-72.2012.811.0005
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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: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - 

OAB:16040/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 119/133, o Sr. Victor Hugo Malluta Melo pugna pela 

sua inclusão no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o crédito do 

Sr. Associação dos Proprietários de Caminhões de Transporte de 

Diamantino/MT - Asprocadia, havido em face da parte requerida Sr. Euclair 

João Schaedler.

Determino a intimação da parte requerida para manifestar a sua 

concordância em cumprimento ao que determina o § 1º do art. 109 do 

CPC/2015.

Após a concordância das partes requeridas, proceda-se com alteração 

no polo ativo, para que passe a constar como parte autora Sr. Victor Hugo 

Malluta Melo.

Manifestando-se a não concordância, intime-se a parte autora.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93257 Nr: 1428-34.2014.811.0005

 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: Fernando Aguiar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia LTDA - EPP (Trans BS), 

Edson Borsatti, Agnaldo Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO MILAN - 

OAB:16703

 Vistos etc.

Intime-se a parte para manifestar-se acerca dos petitórios de fls. 283/284 

e fls. 287/291. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Por outro lado, resta prejudicado a análise do pedido de fl. 293, uma vez 

que já foi deferido.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000926-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO (REQUERIDO)

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000926-39.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO, CERES AGROMERCANTIL 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Medida 

Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido Liminar ajuizada por 

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA em face de COOPERCOLO – 

COOPERATIVA AGRÍCOLA PROD. RURAIS DO POLO TGS MT e AGSERES 

AGROMERCANTIL COMER DE CEREAIS EIRELI - ME, todos devidamente 

qualificados nos autos. Relata que entabulou contratos Particulares de 

Compra e Venda de Milho, quais sejam, contrato n. 100. PCO. 1-000340 e 

contrato n. 100. PCO. 1-000341 com as requeridas para compra de milho 

amarelo em grãos a granel safra 2017/2017. Afirma que as empresas 

requeridas se tratam de um grupo econômico. Assevera que diante do 

contrato, foram emitidas notas fiscais de n. 6.896, 6.898, 6.900, 6.915, 

6.918, 6.928, 6.934 e 9.943 para o contrato de n. 100. PCO. 1-000340 e 

notas fiscais de n. 15.659, 15.660, 15.672, 15.673 e 15.676 para o 

contrato n. 100. PCO. 1-000341. Aduz que o pagamento deveria ter sido 

com 45 dias da entrega, portanto, houve atraso no pagamento de alguns 

produtos, contudo, houve pagamento antecipado de outros, efetuando 

dois pagamentos para quitar essas notas, os quais englobavam as notas 

em atraso e as notas que iriam vencer. Alega que todas as notas foram 

pagas, e que apesar de realizado o pagamento do débito por meio de 

depósito bancário, ela recebeu em data de 31/07/2018, aviso de protesto 

do Cartório de Protestos de Títulos de Diamantino/MT, no valor de R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), como se não tivesse efetuado o 

pagamento das referidas notas. Afirma que entrou em contato com as 

requeridas para retirada do débito, contudo não obteve êxito. Por fim, 

alega que não reconhece o valor do débito no montante de R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil reais), pois as notas fiscais demonstra um valor 

de R$ 146.492,50 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e 

dois reais e cinquenta centavos). Requer a antecipação de tutela, para 

sustar o protesto das duplicatas referentes ao título discutido. Ofereceu 

como caução os imóveis de matrículas n. 78.822 e 78.823. Juntou 

documentos, às fls. 12/44, 47/85 e 90/95. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in 

verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Pois bem, em sede de antecipação 

de tutela a parte requerente almeja sustar o protesto das duplicatas 

referentes aos contratos de n°. 100. PCO. 1-000340 e 100. PCO. 

1-000341. Dado a própria urgência da medida, evidentemente não é 

possível ao julgador o exame pleno do direito material invocado pelo 

interessado, mesmo porque, isto é objetivo do julgamento de mérito na 

ação e não do procedimento liminar, restando, desta forma, uma rápida 

avaliação quanto a uma "provável existência de um direito", a ser 

verificado pelo juízo; e nisto consiste o ‘fumus boni iuris’. Para a obtenção 

da tutela de urgência, é mister, também, a ocorrência do requisito 

‘periculum in mora’, que consiste em o autor demonstrar “o perigo de dano 

ou do risco ao resultado útil do processo”. O “periculum in mora” resta 

demonstrado, uma vez que são inquestionáveis os prejuízos que as 

partes podem sofrer, com as duplicatas protestadas que já se encontram 

quitadas, prejudicando as transações comerciais. Por outro lado, consta 

expressamente no art. 300, § 1°, do CPC que o Juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer. Frisa-se que foi oferecida caução, 

referente aos imóveis de matrículas n. 78.822 e 78.823, não colocando em 

risco qualquer direito dos requeridos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

liminar para sustação dos protestos referentes as duplicatas, 

concernentes aos contratos de n. 100. PCO. 1-000340 e 100. PCO. 

1-000341. DEFIRO o pedido de caução oferecido pela parte requerente. 

Lavre-se Termo de Caução. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 13:30 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, citada 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 15 

(quinze) 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 
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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. Diamantino, 10 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000894-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000894-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARILZA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar 

com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 14:00 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. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada 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 15 

(quinze) 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. Diamantino, 10 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000903-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BARREIROS (AUTOR)

ANA MARIA BARREIROS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000903-93.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE APARECIDO BARREIROS, ANA MARIA BARREIROS DA COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. O artigo 396 do NCPC preceitua que o juiz pode ordenar que 

a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Assim, 

a inicial dever conter, além dos requisitos ordinários, os cominados no art. 

397: “I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com 

o documento ou a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária”. Em análise da petição inicial e documentos 

anexados, observo que neles se encontram presentes os requisitos do 

art. 397 do NCPC. Todavia, não há que se cogitar na hipótese em exame 

da concessão de liminar de exibição, já que tal medida implicaria em 

indevida satisfatividade, esgotando-se, por completo, o objeto da presente 

ação, além de privar o requerido da possibilidade de opor-se ao pedido de 

exibição. Ante o exposto, determino que o requerido seja citado para 

responder no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 398). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 10 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000746-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, apresentando recolhimento das taxas 

judiciárias ou comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000838-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (EXECUTADO)

 

Autos nº. 1000838-98.2018.8.11.0005 DESPACHO Vistos. Cuida-se de 

reclamação proposta por Antônio Carlos Lopes Martins em face do 

Município de Diamantino/MT, ambos qualificados nos autos. A parte autora 

pleiteia pela concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. 

Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei 

nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em análise o 

requerente não demonstrou respectiva hipossuficiência cingindo-se em 

pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, não garante a 

aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob 
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pena de extinção do processo. A parte autora poderá comprovar a sua 

hipossuficiência através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das 

últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de agosto de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000840-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTACILIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Autos nº. 1000840-68.2018.8.11.0005 DESPACHO Vistos. Cuida-se de 

alvará judicial. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise os requerentes não demonstraram 

respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. 

Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou 

comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de agosto de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000919-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Autos nº. 1000919-47.2018.8.11.0005 DESPACHO Vistos. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. 

É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em 

análise os requerentes não demonstraram respectiva hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo 

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

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do processo. A parte 

autora poderá comprovar a sua hipossuficiência através de cópia dos 

seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, 

ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos 

extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) 

cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia 

da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se e cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108823 Nr: 1970-81.2016.811.0005

 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: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 226, §6° da CRFB/1988, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de AQUILINO 

RODRIGUES DA SILVA e MAIRCE AUXILIADORA DA SILVA, razão por que 

DECLARO dissolvido o vínculo matrimonial das partes, nos termos do 

artigo 1.571 do Código Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO 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.EXPEÇAM-SE ofícios e mandados necessários para as 

devidas averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza 

registrado o vínculo ora dissolvido.Observando o trabalho desempenhado 

pela defensora dativa Caroline Freire Teixeira, inscrita na OAB/MT 15662, 

fixo em seu favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’s da 

tabela atual da OAB.Expeça-se a certidão de honorários em favor da 

defensora dativa, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ e intime-a para retirar 

a certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.Ciência à 

Defensor ia  Púb l i ca .Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t imem-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.: 101764 Nr: 2352-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalme Almeida da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Código n. 101764

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

 Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do 

crime descrito no artigo 180 do Código Penal, tendo como indiciado Jalme 

Almeida da Cruz.

A representante do Ministério Público requereu o arquivamento deste 

caderno investigativo, alegando, em síntese, que restou constatada a 

atipicidade da conduta.

Breve relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, acolho o parecer do membro do 

Ministério Público, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de arquivamento do 

presente inquérito policial formulado pelo Ministério Público, ressalvada a 

hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Por fim, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do Código de 

Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo solicitante (fls. 55/58 – 

não numeradas) e DETERMINO a imediata restituição do veículo 

GM/Montana Conquest, cor prata, placa APW 9654.

Expeça-se o competente termo de restituição.
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Cientifique-se o Ministério Público, a Depol e o investigado.

Às providências.

Diamantino/MT, 2 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121746 Nr: 3970-20.2017.811.0005

 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): Valdir Rodrigues Fin, Paulo Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pùblica - unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos, etc.

I – Decreto a revelia dos autores do fato, vez que devidamente citados 

não compareceram ao ato, nos termos do artigo 367 do CPP.

Tendo em vista a ausência de qualquer dos elementos excludentes de 

tipicidade admissível, em tese, a acusação, recebo a denúncia ofertada, 

dando o acusado como incurso nos artigos nela mencionados.

Assim, passo a instrução processual, conforme determina o art. 81 da Lei 

9.099/95.

II – Redesigno a presente audiência para o dia 04 de outubro de 2018, às 

13h30min.

III – Em relação ao pleito da DPE de que seja remetido oficio a Corregedoria 

da PM e ao MPE, tendo em vista a conclusão do Laudo pericial de que teria 

havido agressões, defiro a expedição de ofícios, porém, sem qualquer 

prejulgamento da situação fática em que ocorreram as lesões, vez que o 

caso ainda pende de instrução probatória e os relatos das testemunhas 

ouvidas podem ou não indicar a ocorrência de agressão física além da 

necessária para conter a situação. Por fim, cabe ao juízo a expedição, o 

requerimento aos órgãos competentes somente nos casos em que a parte 

não possa solicitar ou requerer por seus próprios meios.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47665 Nr: 2274-66.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, podendo a 

executada, caso queira, apresentar eventual proposta de acordo por meio 

de petição nos autos.

Outrossim, indefiro o pedido para expedição de ofício ao CRI local, uma 

vez que compete aos interessados tal diligência.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que requeira o que dê 

direito, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010418-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EDMAR FRANCISCO ARRUDA 

DE SOUZA REQUERIDO: W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES 

LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 14640006. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos veículos constritos pelo sistema 

renajud a ser cumprido no endereço indicado pela parte exequente. 

Realizada a penhora e a avaliação, intime-se a parte executada e seu 

cônjuge, se houver, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, 

intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-48.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D&K GUIA TELEFONICO COMERCIO SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAFINI DE PAULA SAGA GOMES OAB - MT0017023A (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da requerente para manifestar 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da requerente para manifestar 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013148-90.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BARCELLOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013148-90.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 7.285,34; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, NOTA PROMISSÓRIA, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Parte Autora: EXEQUENTE: PORTAL 

MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: JAIR 

BARCELLOS Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que a última 

atualização da dívida foi realizada em 2015, ou seja, há 3 anos. Assim, 

com o intuito de evitar bloqueio de saldo remanescente, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 5 dias. Após, conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de abril de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013151-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO VIGNANDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013151-45.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.070,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, NOTA PROMISSÓRIA, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Parte Autora: EXEQUENTE: PORTAL 

MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

JOAO ANTONIO VIGNANDO Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que 

a última atualização da dívida foi realizada em 2015, ou seja, há 3 anos. 

Assim, com o intuito de evitar bloqueio de saldo remanescente, intime-se a 

parte exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 5 dias. Após, conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de abril de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Julgo o mérito. 

Verifica-se que se trata de relação de consumo, devendo, portanto, ser 

aplicado o CDC ao caso. Nesta linha considerando a hipossuficiência do 

reclamante diante da empresa requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova em seu favor, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII do Código 

Consumerista. Em sua inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que é 

possuidor da linha telefônica pós-paga, de número (65) 99977-1312, que 

utilizava há muitas anos, cuja qual não havia apresentado quaisquer 

problemas até o mês de o início de abril de 2017. Contudo, mesmo após ter 

quitado a fatura com vencimento em abril do ano de 2017, em 06.04.2017, 

houve o primeiro bloqueio de sua linha telefônica em 12.04.2017 e 

novamente em 19.04.2017, permanecendo, após esta data, bloqueada 

indefinitivamente. Argumenta que entrou em contato com a requerida e não 

teve sucesso em resolver o problema ensejador do bloqueio da sua linha 

telefônica. Restou incontroversa a alegação do autor no sentido de tentar 

resolver a questão com a ré, tendo em vista que há o registro do protocolo 

citado pelo autor na inicial no sistema interno da ré (id. 13470622, p.3). No 

entanto, a reclamada não apresentou a gravação telefônica que originou o 

atendimento acima citado, assim, deu ensejo à verossimilhança da 

alegação de bloqueio indevido da linha telefônica. Além disso, a ré não 

logrou êxito em demonstrar a inadimplência do autor por dívidas pretéritas 

que motivassem o bloqueio, não tendo apresentado provas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito do autor (art. 333, II do CPC). Diante 

de tal situação, verifica-se o dano moral que ressai da falha na prestação 

dos serviços da ré, fato que impõe o dever de compensar o consumidor, 

uma vez que o bloqueio da linha telefônica se deu indevidamente. No 

mesmo sentido, a jurisprudência deste Estado: TELEFONIA MÓVEL. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se 

configura litispendência quando a outra demanda proposta pelos mesmos 

fundamentos foi extinta sem resolução do mérito. Caracteriza ato ilícito a 

suspensão dos serviços telefônicos quando não há débitos pendentes de 

pagamento. Documentos juntados com a inicial que comprovam o 

pagamento das faturas emitidas pela empresa requerida. O telefone é 

considerado indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço 

acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A fixação da indenização 

deve ser feita com observância dos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Redução do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso parcialmente 

provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 1120100247391/2015, 

Turma Recursal única, Julgado e Publicado no DJE em 13/11/2015. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

em R$ 9.540,00. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) DETERMINAR que a ré a 

restabeleça, no prazo de 15 dias, os serviços contratados no telefone n. 

(65) 99977-1312, sob pena de multa diária no valor R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC; e, b) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove 

mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, 

a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que 

teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançada pela reclamada, razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega em resumo que os valores são devidos e inadimplidos, 

fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de 

proteção ao crédito. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato 

ou documento assinado pela parte autora apontando a referida habilitação 

da função crédito do cartão de débito do autor, o que não foi feito. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada, esta não apresentou 

nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da parte 

reclamante, não tendo demonstrado sequer atendimento ou gravação 

telefônica a indicar o desbloqueio do cartão para o uso de crédito, além 

disso as compras se deram majoritariamente pela internet, não havendo 
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compras no comércio local, fatos que corroboram a narrativa do autor de 

que foi vítima de falsários. Em resumo: a requerida não trouxe qualquer 

elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os dados 

concretos visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o 

débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a 

pretensão do reclamante. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 154,88 é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar 

a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

de acordo com a fundamentação acima, bem assim pelo fato que a autora 

move ação de mesmo cunho indenizatório no Processo n. 

1000630-17.2018.8.11.0005, em trâmite neste Juizado, tenho como 

sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão 

indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito objeto da ação; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001646-40.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SILMARA FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto seu nome 

foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Inicialmente, considerando que houve a apresentação intempestiva da 

defesa pela requerida, havendo revelia (art. 344, do CPC), deixo de 

apreciar as preliminares suscitadas pela ré. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a existência da 

relação jurídica entre as partes e a causa da pendência financeira 

remanescente, o que não ressai dos autos. A empresa Reclamada juntou 

apenas faturas e telas do cadastro interno, contendo o endereço da 

autora completamente diverso do comprovante de residência juntado aos 

autos, considerando que, de acordo com a reclamada, o autor reside em 

Cidade situada em Estado diverso, qual seja, em Paranaíba/MS, 

caracterizando, assim, a inexistência do débito debatido nos autos. Neste 

contexto, não havendo comprovação da existência do débito, faz jus o 

autor à declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo 

sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

DECLARAR inexistente o débito discutido e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso – data da disponibilização, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE CHEMICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000415-41.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELISABETE CHEMICZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada esta não 

apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da 

reclamante, sendo que as faturas juntadas nos autos foram enviadas para 

cidade diversa – Arenápolis/MT daquele que consta como sendo o da 

autora na peça inicial, não tendo acostado provas suficientes que 

demonstrassem a existência e exigibilidade da dívida. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança de maneira satisfatória, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. Além disso, no que tange ao dano moral, este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o autor possuí 

diversas negativações preexistentes no SPC, conforme segue: NOME: 

ELISABETE CHEMICZ DATA NASCIMENTO: 08/08/1987 CPF: 

048.875.771-17 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

ENXOVAL AMANDA ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT 

D A T A  V E N C I M E N T O :  0 5 / 0 7 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 607 VALOR: 180,00 DATA INCLUSAO: 03/07/2017 * 

CREDOR: ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICO ENT.ORIGEM: CDL - 

SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 15/12/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 217005830A VALOR: 107,10 DATA INCLUSAO: 

12/06/2017 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

D A T A  V E N C I M E N T O :  0 4 / 1 0 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 11207 VALOR: 2.255,52 DATA INCLUSAO: 

18/11/2016 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

D A T A  V E N C I M E N T O :  1 1 / 0 9 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 5694 VALOR: 796,59 DATA INCLUSAO: 27/10/2016 

* CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA 

VENCIMENTO: 07/09/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

10336 VALOR: 962,15 DATA INCLUSAO: 23/10/2016 -------------------------

------------------ REGISTRO(S) DE SERASA --------------------------------------

----- * CREDOR: COMERCIAL CONTESTELLA MOVEIS E TELEFONE: 65 

3352-1395 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

06/01/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 032018 

VALOR: 1.288,54 DATA INCLUSAO: 06/02/2018 * CREDOR: COMERCIAL 

CONTESTELLA MOVEIS E TELEFONE: 65 3352-1395 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 08/02/2017 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO/FATURA: 0000000000150-10 VALOR: 809,54 DATA 

INCLUSAO: 08/08/2017 * CREDOR: L. REGUERO DOS SANTOS ME 

TELEFONE: 65 3343-1844 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 05/12/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0000000000000008 VALOR: 930,00 DATA 

INCLUSAO: 09/01/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/07/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 

0273792387 VALOR: 120,92 DATA INCLUSAO: 11/11/2016 E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial destes débitos e que o 

débito debatido nos autos tem como data de inclusão 11.11.2016 nos 

órgãos protetivos, não se mostra cabível a indenização por danos morais 

no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto 

da pretensão inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pleito de danos morais, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

09 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000379-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HIGOR MATEUS BRANBATI 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 
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ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que o nome da autora, de 

fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita por este 

juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos 

autos, que foi extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos 

de proteção ao crédito. Ainda, rejeito a alegação de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação em relação ao 

comprovante de residência apresentado pelo autor, já que a ré não 

apresentou qualquer prova para sustentar a inidoneidade da prova de 

domicílio apresentado com a inicial. Analisada as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” 

celebrado entre as partes na data de 22.03.2016, sendo este período 

anterior à negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e do envio de faturas para pagamento, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro 

lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o 

eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

impugnação em relação aos documentos juntados pela reclamada. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 141,85. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 141,85, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade 

da parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 09 agosto de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 09 agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGO DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000378-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JEFFERSON RODRIGO DE 

MOURA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que o nome da autora, de 

fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita por este 

juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos 

autos, que foi extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos 

de proteção ao crédito. Ainda, rejeito a alegação de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação em relação ao 

comprovante de residência apresentado pelo autor, já que a ré não 

apresentou qualquer prova para sustentar a inidoneidade da prova de 

domicílio apresentado com a inicial. Analisada as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” 

celebrado entre as partes, havendo coincidência com o n. do contrato 

inscrito no SPC/SERASA: 0224074781. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, 

considerando a existência de pagamentos do plano de telefonia, do 

cadastro interno do consumidor e do envio de faturas para pagamento, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Note-se que embora tenha o autor feito pagamento de fatura em 

10.12.2014, tal quitação tinha como referência à dívida gerada no mês de 

outubro de 2014, não havendo prova da quitação da dívida negativada. 

Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos 

débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que 

não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou impugnação em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$129,46 (cento e vinte e nove reais e quarenta e 

seis centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$129,46 

(cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade da 

parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, em 09 agosto de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 09 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACMONI LETICIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001643-85.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ACMONI LETICIA BISPO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez 

que tal exigência, embora recomendável, não dá azo à extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Ainda, rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável para a propositura da ação, vez que 

revela-se suficiente o extrato juntado nos autos (id. 11014578, p.1), que 

foi extraído de site de consulta oficial do SPC, inexistindo prova em 

contrário pela ré. Ainda, rejeito a alegação de ausência de documento 

indispensável à propositura da ação em relação ao comprovante de 

residência apresentado pelo autor, já que a ré não apresentou qualquer 

prova para sustentar a inidoneidade da prova de domicílio apresentado 

com a inicial. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 22 de julho do ano de 2014, sendo este período anterior à 

negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por outro lado, teve a parte autora a oportunidade de 

demonstrar a quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ R$ 129,87 (cento e vinte e 

nove reais e oitenta e sete centavos). Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no 

agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 129,87 quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 de agosto de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000447-46.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA ALMEIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez 

que tal exigência, embora recomendável, não dá azo à extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Ainda, rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome 

da autora realmente está negativado, de acordo com o extrato juntado no 

id. 12890498. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do prints do 

sistema interno, que demonstram a contratação do Plano de Telefonia 

Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na data de 04/06/2014, 

sendo este período anterior à negativação debatida. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, 
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considerando a existência de pagamentos do plano de telefonia, do 

cadastro interno do consumidor, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, apresentou a ré 

faturas encaminhadas à autora e os registros de diversos de pagamentos 

durante a vigência contratual, conforme documentos anexados com a 

defesa. Por outro lado, teve a parte autora a oportunidade de demonstrar 

a quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 210,64. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 210,64, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 10 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000388-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOICE AMANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

devaneios desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente 

questão mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato 

acostado no id. 14310566, p.3/4 é ou não da parte reclamante, situação 

esta que passa necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, 

até porque se trata do único ponto controvertido sobre o qual 

basear-se-ão as provas. Inclusive, a parte autora requer a realização de 

prova pericial, consoante impugnação acostada no id. 14416051. Portanto, 

como o caso em apreço exige prova pericial, não se encontra inserido na 

competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor 

complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa.” (TJMT. RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012”.) Logo, considerando que, sem 

conhecimento técnico, não se pode afirmar peremptoriamente que as 

assinaturas não vieram do mesmo punho, a prova pericial se mostra 

imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 10 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000343-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BERENICE WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000343-54.2018.8.11.0005. AUTOR: SANDRA BERENICE WAGNER RÉU: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante 

sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de proteção 

ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada, 

razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos 

morais. Por sua vez, a reclamada alega em resumo que os valores são 

devidos e inadimplidos, fato que ensejou a inscrição do nome da parte 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez a 

ré não trouxe qualquer prova para demonstrar a ausência de idoneidade 

do comprovante endereço apresentado pela autora, de forma que se 

mostra suficiente o documento juntado para fins de comprovação de 

domicílio nesta Comarca. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), o que não foi feito, já que não 

apresentou nenhuma prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que houve licitude na manutenção do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção, o que não se verifica dos autos. A fatura 

inscrita no SPC/SERASA foi quitada com atraso em 25.04.2017 (id. 

12536524, p. 1), sendo que a inclusão do nome da autora nos órgãos 

protetivos se deu em 31.03.2017, porém, mesmo com o pagamento do 

débito em 25.04.2017, a consumidora permaneceu com o seu nome 

negativado até a propositura da ação, que ocorreu em 2018, tempo 

superior ao que dispõe a Súmula n. 548, do STJ, senão vejamos: Incumbe 

ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral 

e efetivo pagamento do débito. Partindo desse contexto, observo que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 129 de 575



inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 129,67 é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar 

a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

de acordo com a fundamentação acima, tenho como sensata e justa, a 

indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito objeto da ação; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de agosto de 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 007/2018

* O Edital n° 007/2018 - referente ao processo seletivo para 01 (uma) vaga 

e formação de cadastro de reserva para o credenciamento de Conciliador 

da Comarca de Primavera do Leste - encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166965 Nr: 3674-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAN, CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932

 Considerando que o requerido não foi localizado conforme certidão do 

oficial de justiiça,intimo a advogada Ana Paula Landim Da Silva Flesch 

OAB/MT 14932, para comparecer à audiência de conciliação no dia 

23/08/2018 ás 17 horas, acompanhada de seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 2660 Nr: 2250-83.1998.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Schroder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSÉIAS VITORINO DO 

NASCIMENTO - OAB:4.426-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:, MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT

 Considerando o desarquivamento, intimo a parte autora atravez de seu 

Advogado: Enio Zanatta, OAB n° 13.318 e Advogada : Elizangela Broch de 

Campos, OAB n° 13.058, para que manisfeste o que requerer de direito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo, no prazo 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 4261-02.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDS, FBDS, AGDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, TATIANA PEGHIM MERENDI 

RIBEIRO - OAB:14.044- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Expedidos os alvarás para levantamento de valores e para 

venda de veículo, não aportou ao feito o comprovante de depósito dos 

valores obtidos, apesar da determinação de f. 93.

Outrossim, também não se colacionaram as certidões negativas municipais 

e certidão negativa de IPVA, consoante decisão de f. 93.

Considerando que as partes são maiores e capazes, bem como tendo em 

visto que os bens partilháveis não atingem o limite de 1000 (mil) salários 

mínimos, vislumbro a possibilidade de conversão do feito em arrolamento 

sumario, determinando a intimação da inventariante, por meio de seus 

procuradores, afim de que informem tal hipótese, mediante juntada de 

plano de partilha, nos termos do art. 659, do CPC, no prazo de 30 dias.

Juntado o plano e as certidões negativas mencionadas, voltem-me os 

autos conclusos para homologação da partilha e extinção do feito. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150372 Nr: 4564-06.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAÚJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 33, § 1º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, outorgando a Regina Alves Pereira a guarda 

definitiva do infante Dhyonatan Willian Alves Silva, com os efeitos daí 

decorrentes. Outrossim, julgo improcedente o pedido formulado nos autos 

em apenso cód. 150372.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se o termo de guarda definitiva em nome 

da genitora Regina Alves Pereira.Isento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatício, face á gratuidade da justiça.Publicada e 

registrada no sistema Apolo.Dê-se ciência ao Ministério Público.Após o 

transito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias.Cumpra-se, servindo copia da presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício se for o caso.Primavera do Leste-MT, 07 de Agosto de 

2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 6082-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 Considerando a informação de fls. 177/178 de que o executado não esta 

mais trabalhando na empresa BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA, impulsiono os autos para intimação da parte autora a se manifestar 

quanto ao seu prosseguimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131017 Nr: 3588-33.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6576, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, WARRINGTON BERNARD 

RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Ante os termos da manifestação do Ministério Público de fls. 176-v, intimo 

as partes, por intermédio de seus advogados para manifestação sobre o 

relatório dos Agentes de Infância juntado às fls. 175/176, no prazo de 

15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7764-55.2014.811.0037 136249

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

EXECUTADO(A,S): MAX RAMON DA SILVA SANTOS

CITANTO(A,S): Requerido(a): Max Ramon da Silva Santos, Cpf: 

04122772125, Rg: 21200181 SSP PE Filiação: Sebastião Marcondes da 

Silva Sna, data de nascimento: 26.03.1992, brasileiro(a), natural de 

Conceição das crioulas-PE, solteiro(a), auxiliar de escritório, pintor, 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05.09.2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.664,41

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

12.664,41, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 104100019064.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. Primavera 

do Leste - MT, 10 de agosto de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56.2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004500-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004500-71.2018.8.11.0037 Ação de Rescisão de Contrato Verbal de 

Compra e Venda c/c de Reintegração de Posse Requerente: Vilmar de 

Morais Oliveira Requerido: Kelson Elias Rodrigues de Oliveira Vistos etc. 

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para a concessão, de 

plano, da tutela provisória de urgência, eis que o contrato foi verbal, 

embora a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

esteja preenchida em nome das partes. Destarte, valendo-me do 

permissivo legal previsto no §2º do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de justificação prévia, a ser realizada em segredo de 

justiça, para a data de 15 de agosto de 2018, às14h00min. Intime-se a 

parte autora, por intermédio do respectivo causídico, inclusive para trazer 

suas testemunhas, independentemente de intimação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste (MT), 08 de 

agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001692-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA RODRIGUES SALVALAGIO (AUTOR)

JOAO PEDRO SALVALAGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIZ HENN (RÉU)

 

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 14480656 e da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: "O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004174-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

Processo: 1004174-14.2018.8.11.0037; AUTOR: JOAO VARGAS RÉU: 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 14640293, bem como 

acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 03/10/2018 Hora: 13:30 , conforme certidão a 

seguir transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 
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para o dia 03 de outubro de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003179-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTO ROSA ALVES OAB - MT22110/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003179-98.2018.8.11.0037; REQUERENTE: RONALDO 

LOCATELLI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 14491718, 

bem como acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 03/10/2018 Hora: 14:00 , conforme certidão a 

seguir transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 Assinado eletronicamente por: ESIO MARTINS DE FREITAS 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14661413 18080918441899600000014383189

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004877-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BACH BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERNANDES MESSIAS OAB - MT24899/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004877-42.2018.8.11.0037; REQUERENTE: TEREZA BACH 

BARBOSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. INTIMAÇÃO Intimo as partes 

da decisão do ID 14472441, bem como acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 03/10/2018 Hora: 

14:30 , conforme certidão a seguir transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

14h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 Assinado eletronicamente por: 

E S I O  M A R T I N S  D E  F R E I T A S 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14661483 18080918482427900000014383256

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005552-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. G. D. A. (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 : 

1005552-05 .2018 .8 .11 .0037 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FERNANDO 

METELO GOMES DE ALMEIDA Vistos etc. Cumpra-se a ordem de busca e 

apreensão, nos termos da decisão que concedeu a liminar, servindo cópia 

de mandado. Quando a parte interessada requerer diretamente ao juízo da 

Comarca onde foi localizado o veículo ou outro bem com vistas a sua 

apreensão, sempre que o bem estiver em Comarca distinta daquela onde 

tramita a ação, conforme o artigo 3º, §§ 12 e 15 do Decreto-Lei nº 

911/1969, o pedido será distribuído e registrado da seguinte maneira 

(CNGC, art.633): > I – Livros Requerimento Avulso, Processo Civil, e do 

Trabalho, Classe Petição, Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. 

Destarte, proceda com a alteração sistêmica necessária. O juízo do 

processo originário será comunicado da apreensão do bem e/ou veículo, 

via malote digital e providenciará a intimação da instituição financeira para 

retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas (CNGC, art.636). Qualquer questionamento acerca da decisão 

deverá ser feito no juízo do processo originário (CNGC, art.637). Cumprido 

o ato e exaurida a finalidade do procedimento, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Oficie-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências, na forma normativa. Primavera do Leste (MT), 09 de agosto 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004890-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BIAVATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACHNIC & MACHNIC LTDA - ME (RÉU)

 

Processo: 1004890-41.2018.8.11.0037; AUTOR: JUSSARA BIAVATTI RÉU: 

MACHNIC & MACHNIC LTDA - ME INTIMAÇÃO 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 DA decisão do ID 14540591, E acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 03/10/2018 Hora: 

15:00 , conforme certidão a seguir transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 Assinado eletronicamente por: 

E S I O  M A R T I N S  D E  F R E I T A S 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14661591 18080918535694700000014383359
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PEDRO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVER AMORIM PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003652-84.2018.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Terrengui e CIA LTDA. EPP Executado: Clever Amorim Pereira 

Vistos etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar a parte 

executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustrada a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. 

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005082-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005082-71.2018.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Refrigerantes Marajá S/A Executado: Pereira Materiais para 

Construção LTDA - ME Vistos etc. O título executivo extrajudicial, o qual a 

parte autora postula a execução, encontra-se prescrito, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. 

CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO 

DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, 

PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA 

CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO 

EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.1. As teses a serem 

firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), 

são as seguintes: a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que 

seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira 

sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico 

da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o 

protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. 

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 

1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016) Diante disso, intime-se a parte 

exequente para manifestar interesse em promover ação monitória, com a 

retificação da petição inicial, 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001573-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001573-69.2017.8.11.0037 Ação de Retificação de Registro Civil 

Requerente: Sebastiana Ferreira da Costa Novaes Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil, formulado por Sebastiana Ferreira 

da Costa Novaes, devidamente qualificada nos autos em epígrafe. A 

pretensão material cinge-se à alteração do nome da autora na certidão de 

nascimento, em razão de constrangimento. Aduz a requerente que desde 

criança é chamada pelo apelido de Nany, o qual utiliza como nome próprio 

quando se apresenta, contudo quando se faz necessário apresentar seus 

documentos de identificação, a mesma se sente constrangida em dizer o 

nome. Com a inicial vieram os documentos inclusos. Instado a 

manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela procedência do 

pedido (Id. 13068671). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 59 da 

Lei 6.015/73, o prenome será imutável, acrescentando o parágrafo único 

que, quando, entretanto, for evidente o erro gráfico do prenome, admite-se 

a retificação, bem como a sua mudança mediante sentença do Juiz, a 

requerimento do interessado, no caso do parágrafo único do artigo 56, se 

o oficial não o houver impugnado. A situação vexatória/constrangedora, 

capaz de justificar a retificação do nome, é um conceito subjetivo. No caso 

concreto, demonstra-se não ser mera questão de gosto, mas sim 

necessidade de readequar uma situação consolidada no tempo, com 

demonstração de verdadeiro dano à dignidade da requerente. De fato, a 

autora comprovou a assertiva inicial, mediante os documentos inclusos à 

inicial e as oitivas das testemunhas Viviane Aparecida Alves da Silva, 

Sebastiana Ferreira da Costa Novaes e Elen Luci Inês Duso Silva (Id. 

10507070), as quais ratificaram o constrangimento relatado. Outrossim, 

não há qualquer indicativo de fraude na pretensão da autora. Portanto, 

havendo petição devidamente fundamentada, com comprovação 

satisfatória da causa de pedir, a retificação vindicada é passível de 

deferimento. Isto posto, julgo procedente o pedido e defiro a retificação do 

assento de nascimento da autora Sebastiana Ferreira da Costa Novaes, a 

qual passará a usar o nome de Nany Ferreira da Costa Novaes. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Poxoréu 

(MT) para a retificação respectiva no Assento de Nascimento lavrado sob 

a matrícula nº 000103 01 55 1976 1 00039 235 0000034 36, por meio de 

ofício ao Juízo Corregedor. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 

98 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), 08 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000453-88.2017.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Wendell Oliveira Castro Executados: Edson de Souza, Alcido 

Nilson e Maria Aparecida N. Lima Vistos etc. Nos termos do artigo 252 do 

Código de Processo Civil, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. A 

suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato. O 

controle de legalidade judicial relativo à citação por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato. Portanto, desentranhe-se o mandado 

de citação, restituindo-se ao Sr. Oficial de Justiça para integral 

cumprimento, com observância do endereço atualizado (Id. 9664860), 

devendo atentar-se para a configuração da hipótese de suspeita de 

ocultação dolosa que autoriza a citação por hora certa. Frustrada a 

tentativa de localização e a citação por hora certa, autorizo a pesquisa de 

endereço mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e 

expedição de ofícios requisitórios às operadoras de telefonia móvel. 

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei. Frustrada a 

tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades legais (CPC, 

art.257). Outrossim, a parte exequente requer a expedição de ofício online 

ao Sistema BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas 

bancárias eventualmente encontradas em nome da parte executada já 

citada. Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, 

visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu 

ao Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre 

o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco 

Central do Brasil. Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem 

estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, constituindo 

pretensão legítima do credor. Ressalte-se, oportunamente, que não se 

trata de quebra do sigilo bancário, pois a penhora limita-se a quantia 

cobrada em ação judicial, sem perquirições indevidas sobre as operações 

financeiras realizadas ou sobre a totalidade do ativo inserido na conta 

respectiva. De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito. Isto posto, defiro o 

requerimento de penhora sobre os ativos financeiros em relação aos 

executados Edson de Souza e Maria Aparecida N. Lima, bem como 

autorizo a pesquisa e inclusão do sistema RENAJUD. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000813-57.2016.8.11.0037 Cumprimento de Sentença 

Exequente: Fábio José de Oliveira Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Vistos etc. Trata-se de cumprimento e sentença proposta 

por Fábio José de Oliveira em face Por Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. O executado, em consonância ao 

artigo 526, caput, do Código de Processo Civil, efetuou o pagamento da 

condenação na importância de R$ 7.247,63 (sete mil e duzentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). No mesmo ato, o 

exequente manifestou sua concordância com o valor depositado, em 

observância ao artigo 526, §1º do Código de Processo Civil (Id. 

10917237). Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinta por 

sentença a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, 

§3º, c/c artigo 924, II, c/c artigo 925, todos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará, na forma postulada (Id. 10917237). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004922-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA ARCAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Processo nº 1004922-80.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: Valdeci da Silva Arcal 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. A parte requerida foi 

intimada pessoalmente (Id. 12096624) para cumprir a decisão judicial, 

consistente no recolhimento do valor dos honorários periciais, no prazo de 

5 (cinco) dias, com advertência expressa de que sua conduta omissiva 

poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, deixando 

transcorrer o prazo sem o efetivo cumprimento da determinação judicial, 

consoante certidão inclusa (Id. 13107559),. Nos termos do artigo 77, IV, do 

Código de Processo Civil, são deveres das partes, de seus procuradores 

e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação. Na hipótese do inciso IV, o 

juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas de que sua conduta 

poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (CPC. art.77, 

§1º). A violação ao disposto no inciso IV constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (CPC. 

art.77, §2º). Diante disso, considerando o ato atentatório à dignidade da 

justiça, fixo multa no importe 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Determino o bloqueio de 

ativos da requerida, para pagamento dos honorários periciais, via sistema 

BACENJUD, na forma postulada (Id. 11036230). Realizada a penhora, 

cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (Id. 10438557). 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 4843-36.2008.811.0037

 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: PETROINVEST DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

declaro a inexistência da relação jurídica respectiva e condeno ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença.Ratifico a 

ordem liminar. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 
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profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127645 Nr: 605-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES & KESSLER FERNANDES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MACHADO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Processo nº 605-61.2014.811.0037 (Código nº 127645)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa e 

Contra Devedor Solvente

 Exequente: Fernandes & Kessler Fernandes LTDA- ME

Executada: Simone Machado da Silva - ME

 Vistos em correção permanente.

Não exaurida a pesquisa de bens, indefiro, neste momento processual, a 

penhora sobre o percentual de 20% sobre o faturamento da empresa 

devedora.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148836 Nr: 3782-96.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176581 Nr: 8830-02.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, MARCELO SALVI - OAB:40989, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34736 Nr: 2817-70.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Processo nº 2817-70.2005.811.0037 (Código 34736)

Execução para Entrega de Coisa convertida em Quantia Certa

Exequente: Monsanto do Brasil LTDA

 Executado: Gladir Gaiatto

Vistos em correição permanente.

Certifique-se quanto a regularidade da representação processual do 

executado, mediante consulta da existência de instrumento de mandato 

(procuração correlata ao substabelecimento de fls.91; 102).

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159689 Nr: 268-04.2016.811.0037

 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: BRADESCO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639/O, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 268-04.2016.811.0037 (Código 159689)

Ação de Cobrança

Requerente: Bradesco Saúde S/A

Requerido: Monte Alegre Comércio e Indústria LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Bradesco Saúde S/A em 

face de Monte Alegre Comércio e Indústria LTDA, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.249), com anuência da parte requerida 

(fls.250).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207739 Nr: 3078-78.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3078-78.2018.811.0037 (Código 207739)
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Embargos à Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

Embargante: Algodoeira Primavera LTDA

 Embargada: Transportadora Nossa Senhora da Conceição LTDA

 Vistos em correição.

Certifique-se quanto a tempestividade dos embargos e a garantia da 

execução.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110497 Nr: 819-23.2012.811.0037

 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: TRANSPAR TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Transpar – 

Transportadora Ltda. - ME.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 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), 08 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 320-34.2015.811.0037 (Código 141277)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Alex Gonçalves Reynand

Executada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S/A

Vistos etc.

 Autorizo o levantamento do numerário pela parte credora.

Expedido o alvará, imediata conclusão para extinção do procedimento de 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 423-07.2016.811.0037

 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: JOAQUIM CEZAR DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 423-07.2016.811.0037 (Código nº 160029)

Ação Monitória

Requerente: Joaquim Cezar de Oliveira Requerido: Eleven Entretenimento 

LTDA- ME

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória proposta por Joaquim Cesar de Oliveira em 

face de Eleven Entretenimento LTDA - ME, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Citada por via postal, a requerida não efetuou o pagamento, tampouco 

apresentou embargos à ação monitória, consoante certidão inclusa 

(fls.35).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

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

acrescido de juros de mora, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 2508-88.2001.811.0037 (Código 17475)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Crespani e Sucolotti Ltda e Neidi Sucolotti

Executado: Banco do Brasil S/A

Executada: Empresa Metro 3 - Construção e Incorporação Ltda

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.670/672), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.
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 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71921 Nr: 4236-52.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITH PINTO DE ASSIS - ME, KEITH PINTO DE 

ASSIS, IDAILSA JUSTINIANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Exequente para 

fornecer novo endereço do Executado, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132184 Nr: 4543-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DIAS & CRUZ LTDA - ME, VALDUCIRLENE 

DIVINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:MT/ 18115/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4543-64.2014.811.0037 (Código 132184)

 Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Itaú Unibanco S/A

 Executados: D. Dias & Cruz LTDA ME e Outra

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual (fls.81), em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 210708 Nr: 4407-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI E SUCOLOTTI LTDA, NEDI SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4407-28.2018.811.0037 (Processo 210708) Liquidação de 

Sentença Liquidantes: Crespani e Suculotti Ltda e Nedi Sucolotti

Vistos em correição permanente.

O procedimento de liquidação de sentença inicia-se por meio de petição 

inicial, que deve observar os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, acrescendo os requisitos ausentes, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento.

Aportando a emendar regular, impulsiono, desde já, o feito. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo procedimento 

comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, 

intime-se a parte requerida, por intermédio de seu advogado ou da 

sociedade de advogados a que estiver vinculado, para apresentar 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115629 Nr: 6186-28.2012.811.0037

 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): GENISIS FERREIRA LEMES

 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: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Considerando a decisão de fls.118, determinando a intimação pessoal do 

requerido, intimo o requerente para informar o atual endereço, tendo em 

vista a citação anterior ter sido por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38367 Nr: 913-78.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, 

GLADIR GAIATTO, RUBIOMAR ANTONIO HUERGO, JOSIANE GOMES DE 

MOURA SOARES, LAUDELINO SILVÉRIO FILHO, LIAMARA TERESINHA 

TABACZENISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 

6.824, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:MT/ Nº 6.797, TONY HIROTA 

TANAKA - OAB:10060/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150246 Nr: 4524-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 2288-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIMIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 
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justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 4250-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNES EGYDIO CERUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARTIGNAGO LTDA., 

VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, Hélio 

Passadore, JOÃO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA LARISSA DARONCO - 

OAB:17199/0, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

manifestar das informações de fls. 239, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114342 Nr: 4742-57.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EMBARGANTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202905 Nr: 705-74.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS, CLAUDIA 

MARIA GOTTFRIED SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogados da parte REQUERENTE fica 

INTIMADO para manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132049 Nr: 4434-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COISAS DA TERRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, MAURO EIITI MUROFUSE, DIEGO KENJI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte EXEQUENTE fica INTIMADO 

para manifestar-se acerca da correspondecia devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120746 Nr: 3234-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3234-42.2013.811.0037 (Código120746)

 Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Executiva

Exequente: Banco Volkswagen S/A.

Executada: Imperativa Transportes Ltda.

Vistos etc.

A parte exequente postula pelo arresto online via Sistema BACENJUD, com 

vistas a localizar ativos financeiros em nome da parte executada.

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

Isto posto, defiro o requerimento de arresto sobre os ativos financeiros da 

parte executada (fls.163/164).

Formalizado o arresto, incumbe ao exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30337 Nr: 2598-91.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SINÉZIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B

 Processo nº 2598-91.2004.811.0037 (Código 30337)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Espólio de Neide Maria Pagani de Lira e Renato Souza Dutra

 Executado: Marcio Sinézio Vieira Rodrigues

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Espólio de 

Neide Maria Pagani de Lira e Renato Souza Dutra em face de Marcio 

Sinézio Vieira Rodrigues, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.193; 195).

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte executada e honorários conforme 

pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132993 Nr: 5198-36.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NELSON KIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 
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- OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar as 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24691 Nr: 1340-80.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXEY KUZNETSOV, PAVEL KUZNETSOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT, GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão juntada aos autos,no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 1980-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRCEU 

VICENTE SOLDERA, BANCO BRADESCO S/A, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Kleber Lazzari, SANDRA MARA BASEI, 

VOLNEI LORENZZON, FELIPE SCHMIDT MACHADO, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 

LTDA, GILCA SIRLEY DE CARVALHO DE CARVALHO, FABRICA DE 

PREGOS TRIANGULOS LTDA, ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, 

SALETE LÚCIA DE CARVALHO, Samoel da Silva, SIDNEY GONÇALVES 

LIMA, ARNALDO LUIZ ARALDI, DEBORA ANE BELOTTO, PAULO CESAR 

RODRIGUES GONÇALVES, CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, 

GUILHERME BOESE SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

CERÂMICA LANZI LTDA, CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, ELESSANDRA 

DO AMARAL, ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, MARCIELE 

TRANPUSCH GONÇALVES, SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

NABOR ROMANCINI, Maria Sari, BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, 

VANDERLI DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JADILMO JOSE ZANATA, 

BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO ANTONIO DE AMORIM, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, ALBERTO SCHLITTER, MARIA BORTOLANZA, 

LOMINHO ALVES FARIAS, BANCO BRADESCO, VALDIR INÁCIO SOTT, 

LORENA LUVISON DA SILVA, BANCO FIDIS S/A, CLEBER HENRIQUE DA 

SILVA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, TARCISIO DA SOUZA PESTANA, DIRLEI ROBERTO 

BELOTTO, EDNILSON REIS, MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAI 

LTDA ME, Cristiano Augusto Gugelmim, Gugelmim Transportes LTDA, 

Luciana Gugelmim, Eucatex Distribuição e Logística LTDA, JAIRTON 

AFONSO ZANATTA, RICARDO RESENDE DE MELO, Tigre S.A. - Tubos e 

Conexões, EDENILSON REIS, CERAMICA CARMELO FIOR - CECAFI, BLUKIT 

METALÚRGICA LTDA, SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

MALVINA DIAS PRIMON, MARCOS GUSTAVO CEZAR, DALKA DO BRASIL 

LTDA, MULTI MRCANTES LTDA, ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

VIDRAÇARIA VALDEZ LTDA, RAFAEL DALL AGNOL, ARCELORMITTAL 

BRASIL S/A, SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA, CERÂMICA ALMEIDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALAN PIZZOLATTO - OAB:OAB/RS 

67.642, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA - OAB:MT/7719-B, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, ANDERSON RIBEIRO PEZZI - OAB:RS 90831, 

ANDRE SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ARIANE TANARA 

BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, BRUNA MARIA TRINDADER - OAB:PR 78835, BRUNO 

DIAS PEREIRA - OAB:SP 279.506, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - OAB:OAB 

/RS 87146, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.298-A, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANO LISBOA 

YAZBEK - OAB:40443PR, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, ÉCIO ROZA - 

OAB:OAB/MG 59.630, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 

18.174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVELYN BRANDAO 

TORRRES - OAB:OAB/RS 84487, FABIO ROGERIO LANNIG - 

OAB:OAB/SP 175.884, FERNANDA RITT - OAB:OAB/RS 93945, 

FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, FLAVIA 

VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, FRANCIELE A. N. GLASER DA 

SILVA - OAB:PR/ 50.586, GETULIO BORGES DA SILVA - OAB:, 

GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15347 PR, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ ANTONIO ESCHER - OAB:SP 35.917, JOSE 

ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, JOSÉ LUIZ RUFINO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 229.276, LARISSA MARGARETH GONCHO - 

OAB:OAB/SC 31.760, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, 

Lindineide Pereira dos Santos - OAB:13170197, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ ANTONIO 

GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 154733, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MAGDA 

REGINA MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MG 78.918, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O, MARIA LUIZA 

LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:OAB/SP 204.831, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON ADRIANO DE FREITAS - OAB:OAB/SP 

116.718, PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - OAB:OAB/MG 135.245, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, PRISCILA 

FERNANDEZ ALCÂNTARA - OAB:OAB/RS 93732, RAFAEL DALL 

AGNOL - OAB:20898/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO LUIZ 

VELLOZO - OAB:19956/0, ROBERTO POLETTO - OAB:SC 10564-B, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:, THIAGO GALVÃO 

SEVERI - OAB:OAB/SP 207.754, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 163543)

Ação de Recuperação Judicial

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacom 

Materiais de Construção

Vistos etc.

Embora o Administrador Judicial tenha juntado propostas de profissionais 

aptos a realizarem perícia contábil (Ana Helena Esmeraldo Canavarros, 

fls.3.957; Edson Francisco Perusseli, fls.3.961; Sírio Pinheiro da Silva, 

fls.3.962), verifico que as peculiaridades dos autos demandam a 

contratação de empresa altamente especializada, com maior qualificação 

técnica dos profissionais envolvidos, multidisciplinariedade de área de 

atuação e experiência na atividade de recuperação judicial.

Em pesquisa independente, este Juízo avaliou diversas empresas 

especializadas no ramo, sendo constatada a reunião do Know-how 

necessário ao trabalho dos autos pela empresa Valor Administração 

Judicial, com endereço profissional à Av. Dom Prudêncio, nº 41, Bairro 

Jundiaí, Anápolis (GO), CEP 75113-080, tel.: (62) 3943 9393, endereço 

eletrônico: www.valorjudicial.com.br.

Destarte, intime-se a empresa respectiva para apresentar proposta de 

honorários, em 5 (cinco) dias, viabilizando a avaliação judicial.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão, inclusive para deliberação 
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acerca dos pedidos pendentes de análise.

 Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 6345-39.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, VERA 

TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO, HELY FELICIANO DE CAMARGO, 

CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO, FÁTIMA LILIAN DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:11333/PR, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 C E R T I D Ã O

Intimo a parte requerente para manifestar acerca petitório juntado à f. 

564/567 e documentos. Prazo: 10 dias.

Intimo ainda as partes requeridas para manifestar acerca do petitório 

juntado à f. 582/583 e documentos. Prazo: 10 dias.

Primavera do Leste-MT, 10 de agosto de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164249 Nr: 2319-85.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE, MARGARETE EMIKO 

TAGO MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133863 Nr: 5893-87.2014.811.0037

 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: GEOVANA ALVES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4243-83.2006.811.0037 41787

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial-Execução de Título 

Extrajudicial-Processo de Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S.A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

PARTE RÉ: MARCIO DE LUCA e ANDRÉIA GRZEIK DE LUCAS

CITANDO(A, S): Executados(as): Andréia Grzeik de Lucas, Cpf: 

69084947134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

Executados(as): Marcio de Luca, Cpf: 58692401900, Rg: 1443552-7 SSP 

MT Filiação: Mauro de Luca e Clementina Salute Zanette de Luca, data de 

nascimento: 04.11.1966, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, 

casado(a), produtor rural, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30.08.2006

VALOR DA CAUSA: R$ 143.491,17(fls.158)

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

3(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

143.491,17 (atualizado as fls. 155.158), referente à Cédula de Produto 

Rural foi devidamente registrada sob o nº 8.291 no livro nº 3R – Registro 

Auxiliar, às fls. 192, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da 

Comarca de Poxoréo-MT, nos termos do artigo 12 da Lei 8929 .

DESPACHO: Processo nº  4243-83.2006.811.0037 (Código 

41787)Execução para Entrega de Coisa Incerta Exequente: Du Pont do 

Brasil S.A – Divisão Pioneer Sementes Executados: Márcio de Luca e 

Outra Vistos em correição permanente.

Não entregue a coisa, defiro o requerimento de conversão para execução 

por quantia certa (fls.132-135), nos moldes do artigo 809 do Código de 

Processo Civil, mediante prévia atualização do cálculo exequendo.

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).

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

débito, devendo o executado ser expressamente advertido de que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º).Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º).Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. Primavera 

do Leste - MT, 10 de agosto de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002097-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002242-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001868-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAFAEL MARQUES FLORES (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001868-09.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDUARDO RAFAEL MARQUES FLORES Visto, Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por OMNI S.A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em desfavor de EDUARDO 

RAFAEL MARQUES FLORES, devidamente qualificado nos autos. 

Despacho inicial (id. 7783337), determinando a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento das custas processuais. Petição (id. 7986830), 

informando o pagamento das custas processuais. Empós, deferiu-se a 

liminar (id. 9293698). Certidão negativa (id. 9522657). Petição pela parte 

autora requerendo o bloqueio de circulação via RENAJUD, sendo deferido 

(id. 12514345). Extrato acostado (id. 12602786) O autor pugna pela 

desistência da ação (id. 13547791), bem como o desbloqueio via 

RENAJUD. É o relatório. Decide-se. Diante do exposto, tendo em vista que 

a parte autora requereu a desistência da ação e a parte requerida não foi 

devidamente citada, então, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. 

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, 

em consonância com o artigo 485, VIII do mesmo diploma legal. Sem 

custas, pois já foram recolhidas no inicio do processo. Sem honorários 

advocatícios, pois a parte requerida não foi citada. Proceda-se à baixa 

das restrições. Com o trânsito em julgado desta, e observadas às 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 12 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

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 devolução da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001351-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001180-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA SERVICO DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SOUSA NOBRE VIANNA OAB - ES19883 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar 

as contestações, no prazo legal, bem como INTIMAR os requeridos para 

manifestarem sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005329-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 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:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176830 Nr: 8960-89.2016.811.0037

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179084 Nr: 10178-55.2016.811.0037

 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 E CIA LTDA - ME

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 322-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, bem como informar o endereço do executado , no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151702 Nr: 5140-96.2015.811.0037

 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: LEONARDO BAIRD KASAKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, CELSO DE FARIA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.298-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9.552

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).Deferem-se as provas 

úteis, pleiteadas tempestivamente (p. 251 e 279/282).Em relação à prova 

pericial pleiteada pelas partes requeridas, para realização de perícia no 

veículo automotor objeto da lide, nomeia-se a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, localizada na AV. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, sala 408, 4º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá, Mato 

G r o s s o ,  t e l e f o n e :  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, para designar perito habilitado com 

especialidade técnica para realização da perícia, no prazo de 05(cinco) 

dias.Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente 

técnico, se entender pertinente e apresentar quesitos.Na sequencia, 

intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) dias apresentar: 

proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.Apresentada a proposta, 

intimem-se as partes para no prazo comum de 5 (cinco) dias, se 

manifestarem. Havendo concordância, deverão as partes requeridas 

providenciarem o pagamento dos honorários periciais.Para a 

apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Após a juntada do 

laudo, vistas às partes e sucessivamente no prazo legal, iniciando-se 

pelas requeridas. Após, concluso para designação de audiência de 

instrução.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 736-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP147.522, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72720 Nr: 5042-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5006 Nr: 145-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139081 Nr: 9736-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 1939-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 se 

manifestar sobre a certidão de fls 149, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 1195-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. DE QUEIROZ & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): M. S. de Queiroz & Cia Ltda - Me, 

CNPJ: 07426865000163, brasileiro(a), Endereço: Rua Oliverio Porta, Nº 

1000, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:– O exequente é credor da executada da importância de 

R$ 68.651,68 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

sessenta e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário 

– Empréstimo – Capital de Giro – nº 385/5895211, celebrado em data de 

29.06.2012 onde o exequente emprestou a executada a importância de R$ 

68.000,00 para ser restituído em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de 

R$ 1.397,40 sendo a primeira parcela com vencimento em 29.07.2012 e 

outras restantes em igual dia dos meses subsequentes. Face a 

inexistência de saldo disponível a partir de 29.11.2012, o executado 

encontra-se inadimplente com o banco exequente, na qual o banco 

realizou todos os meios suasórios para recebimento do seu credito, porém 

tornaram-se infrutíferas.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 8272-69.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA, GEOVANE DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 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:

 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 

penhora , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168376 Nr: 4401-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
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ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE 

ANGELINA CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:15674, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

 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: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 5807-97.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, ANGÊLA MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WALDOW, 

ELISANGELA REGINA GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37943 Nr: 499-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101916 Nr: 1325-33.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY 

ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MASSI SALLA - 

OAB:24.338/PR, JOÃO TAVARES DE LIMA FILHO - OAB:PR11.524, 

LEANDRO AMBRÓSIO ALFIERI - OAB:PR25.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737/MT, 

ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 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 

comprovar a distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 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:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117146 Nr: 7818-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FABIANA GABI

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7818-89.2012.811.0037

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

EXECUTADO(A,S): CARLA FABIANA GABI

CITANDO(A,S): Executados(as): Carla Fabiana Gabi, Cpf: 61090140010, 

Rg: 3043302409 SSP MT Filiação: Rudi Mix Gabi e Antonia Helena Gabi, 

data de nascimento: 09/12/1971, brasileiro(a), natural de Tenenis 

portela-RS, solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua Treze de Janeiro, 981, 

Bairro: Centro, Cidade: São Francisco de Assis-RS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 56.655,14

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, 
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pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17 com sede em Campo Verde e agência em Primavera 

do Leste/MT, CNPJ nº 74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 

262, por seus advogados infra-assinados, com endereço profissional à 

Avenida David Riva, 250 – Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, local 

onde recebem as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., para 

com fulcro nos artigos 566 inciso I, 580, 585 II, todos do Código de 

Processo Civil e Lei 10.931/2004, promover a presente EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CARLA FABIANA GABI, 

brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 610.901.400-10, residente e 

domiciliada à Rua Miosotis, 246, Primavera do Leste - MT, pelos motivos 

que passa a expor e ao final requer: A exequente é credora da exectada 

pela obrigação líquida, certa e exigível de R$ 56.655,14 (cinquenta e seis 

mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), 

representada pelas seguintes CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO: Nº 

B00530513-4: valor R$ 6.614,73 (posição do debito em 19/11/2012); N° 

B00532259-4: valor R$ 36.350,35 (posição do debito em 20/11/2012); N° 

A90530278-8: valor R$ 13.690,06 (posição do debito em 14/11/2012), ora 

anexadas, juntamente com as fichas gráficas das operações.A dívida 

encontra-se vencida, diante do descumprimento das obrigações 

assumidas no título exequendo, tudo em razão de inadimplência verificada, 

consistente no atraso nos pagamentos de parcelas. Sobre a exigibilidade 

da dívida o artigo 580 do Código de Processo Civil é claro ao dispor: “Art. 

580 A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 

obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título 

executivo.”Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o 

litígio, inclusive com as notificações de vencimento de dívida, enviada a 

executada, esta foi infrutífera, não restando outra alternativa ao 

exequente senão recorrer ao judiciário, para fazer valer o seu direito.ISTO 

POSTOREQUER a V.Exa., que seja determinada a citação da executada: 

CARLA FABIANA GABI, no endereço já informado, para que efetue o 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, do seu débito no montante de R$ 

56.655,14 (Cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

quatorze centavos), a ser acrescido dos encargos contratuais lançados 

nas fichas gráficas em anexo, dos honorários advocatícios, custas e 

demais despesas processuais. Requer ainda, em não sendo paga a dívida 

no prazo legal, seja imediatamente efetuada a penhora online nos termos 

do artigo 655-A do Código de Processo Civil, em desfavor do executado, 

sobre o valor correspondente ao principal acrescido dos honorários 

advocatícios a serem fixados por este r. juízo, tudo de acordo com o artigo 

659 do mesmo diploma legal.Requer por último, sejam concedidas ao Sr. 

Oficial de Justiça as faculdades previstas no parágrafo 2º do art. 172 do 

CPC, caso se faça necessário, para a realização de qualquer 

diligência.Dá-se a causa o valor de R$ 56.655,14 (Cinquenta e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Nestes 

Termos, Pede Deferimento. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 

2012.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Primavera do Leste - MT, 11 de outubro de 2017.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 3002-64.2012.811.0037

 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: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982, ROSANA RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 6184-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 24.601,32 (vinte e quatro mil, seiscentos e um 

reais e trinta e dois centavos ), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173044 Nr: 6811-23.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerido) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, bem 

como regularizar a representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105834 Nr: 4871-96.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.83/V, com 

anotação “Não existe o Nr”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 2303-05.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS SOUZA, SONIA DA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO, IRACI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113717 Nr: 4064-42.2012.811.0037

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A/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 

informar em qual dos endereços de fls. 79 é para ser expedido o mandado 

,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134892 Nr: 6699-25.2014.811.0037

 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): VAGNER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço de fls. 71 é o mesmo endereço de fls. 56/57. 

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 nos autos , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152701 Nr: 5690-91.2015.811.0037

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIDES DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 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 

informar em qual dos endereços de fls. 152/156 é para ser expedido o 

mandado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 6377-10.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIOGENES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar edital, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LUIZ PATROCINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001641-82.2018.8.11.0037. AUTOR: VALDIVINO LUIZ PATROCINIO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA proposta por VALDIVINO LUIZ PATROCINIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante 

parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade urbana. 

Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição da 

aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 
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serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

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

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

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

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

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

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

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 09 (nove) anos do exercício de atividade 

rural e 130 (cento e trinta) contribuições como segurado urbano, conforme 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, 

integralizando o período de carência exigido por lei. O exercício da 

atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. Assim, resta 

reconhecido o período de trabalho rural de dezembro de 1970 a dezembro 

de 1979. De fato, há nos autos fotocópia de certidão de casamento (ID 

12321318), bem como fotocópia de registro de nascimento (ID 12321352), 

atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela colheita da prova 

oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes ao relatar o 

exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o requisito 

referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (ID 12321093). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais 

para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em início de 

prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei 

nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado dos 

depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a 

comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio 

da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art. 131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 31/08/2017 (ID 

12321282), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito
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MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002159-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO ZANQUETA BARBOSA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por HELIO 

ZANQUETA BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 

do pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, conforme documento de 

ID 12640312. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido 

também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID 12640390), fotocópias de certidões de nascimento (ID 

12640390), bem como fotocópias da CTPS (ID 12640406), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, 

verifico que a parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir 

a ausência de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. 

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do 

pleito formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram 

que conhecem a parte requerente há mais de 30 (trinta) anos, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo depoimento, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 
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registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópias de certidões de nascimento, bem como fotocópias 

da CTPS, como início de prova documental, sendo que, fortalecidos com o 

testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam que a parte 

requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período exigido pela lei. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ainda, a parte requerente, no ano da propositura da 

referida ação, satisfazia os requisitos da idade para a obtenção do 

benefício, bem como há comprovação satisfatória de que trabalhou na 

lavoura. Assim, considero que a concessão do benefício pleiteado não 

fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei 

nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 28/04/2017 

(ID 12640390), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002208-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BLONDINA VILMA 

LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por BLONDINA VILMA LEONARCZYK em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (ID nº 11899758), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. No ID nº 12333594, 

impugnação à contestação. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerente 

obteve administrativamente a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade em 15/12/2017 (ID nº 12937181), de modo que pleiteia pela 

procedência da ação apenas em relação ao retroativo da data do 

indeferimento administrativo (27/07/2016). Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da data 

do requerimento administrativo 27/07/2016 (ID nº 8182681) até a 

implantação do benefício 15/12/2017 (ID nº 12937181). Sobre as 

prestações vencidas incidirá correção monetária, na forma do parágrafo 

único, do artigo 37, da Lei nº 8.742/93. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INES NADALETI DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000924-70.2018.8.11.0037. AUTOR: INES NADALETI DE ANDRADE RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE NA FORMA HÍBRIDA proposta por INES NADALETI DE ANDRADE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos 

devidamente qualificados. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade 

rurícola durante parte do seu período laborativo, juntamente com a 

atividade urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a 

fruição da aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o 

requerido não ofereceu contestação. Em audiência de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 
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estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

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

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

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

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

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

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

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 13 (treze) anos do exercício de 

atividade rural e 129 (cento e vinte e nove) contribuições como segurado 

urbano, conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais, integralizando o período de carência exigido por lei. 

O exercício da atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. 

Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural de outubro de 1972 a 

setembro de 1986. De fato, há nos autos fotocópia de certidão de 

casamento (ID 11877553), fotocópia de certificado de cadastro do INCRA 

(ID 11877591), bem como fotocópia de escritura pública de cessão e 

transferência (ID 11877606), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 

do Superior Tribunal de Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado 

pela colheita da prova oral, ressaltando que as testemunhas foram 

unânimes ao relatar o exercício da atividade rural pela parte autora. 

Outrossim, o requisito referente a idade restou sobejamente demonstrado 

pelas provas documentais produzidas, especificamente a cópia dos 

documentos pessoais (ID 11877545). Portanto, reputo satisfeitos os 

requisitos legais para a concessão do benefício, mediante prova oral, 

baseada em início de prova material, em observância ao disposto no artigo 

55, §2º e §3º, da Lei nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tenho que “o início de prova 

material acompanhado dos depoimentos testemunhais, que revelam o 

período trabalhado, enseja a comprovação do lapso temporal laborado, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não obstante estar a 

Administração subordinada ao princípio da legalidade, o Juiz pode apreciar 

livremente as provas, observando os fatos e circunstâncias dos autos, 

embora não suscitados pelas partes, apontando, na sentença, as razões 

de seu convencimento (art. 131 do CPC). Portanto, na sistemática da 

persuasão racional, o Magistrado tem liberdade no exame das provas, eis 

que elas não possuem valor adrede fixado, nem peso legal, de sorte a 

deixar à sua avaliação a qualidade ou força probatória”. Assim, considero 

que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 48, §3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir 

do requerimento administrativo 20/12/2017 (ID 11877680), ressaltando que 

os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas 

atrasadas devem observar as orientações do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 
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sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à 

remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001376-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI FRANCISCA DALLA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001376-17.2017.8.11.0037. AUTOR: CLECI FRANCISCA DALLA ROSA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE ajuizada por CLECI FRANCISCA DALLA ROSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondilose, condrose, espondilocondrose, Osteofitose e de edemas, 

incapacitando-a ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID 

nº 8291292), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a requerente não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação à contestação no ID nº 

8840489. No ID nº 13587410, laudo pericial realizado por perito judicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser 

pleiteado anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da parte 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante 

no ID nº 13587410. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível). No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 13587410, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, e não está apta para o exercício de outra atividade 

profissional ou reabilitação tendo em vista a idade avançada, parca 

escolaridade e ausência de qualificação profissional. Nessa toada, 

constato que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data do requerimento administrativo (27/08/2015 – ID nº 6119630), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código Tributário 
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Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da 

aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para recurso 

voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000455-24.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta 

por MARIA APARECIDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário. A parte requerente, após síntese histórica, sustenta 

preencher os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário, eis 

que é genitora de Flávio da Silva Santos, falecido em 04 de junho de 2017, 

o qual era segurado da previdência social. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação, requerendo a improcedência da ação 

ante a ausência dos requisitos legais para a concessão do beneficio 

pleiteado. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 8.213/91. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De 

início, no que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o 

artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar que para a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE 

SEGURADO SOLTEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. 

PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA DE JUROS. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM PARTE. 1. 

Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do 

artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando 

em jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Evidenciado que na 

data do óbito o de cujus ostentava a qualidade de segurado da 

Previdência Social e verificada a dependência econômica da mãe em 

relação ao filho, segundo registro de empregado apontando como 

dependentes seus genitores e depoimento das testemunhas, preenchidos 

estão os requisitos para concessão da pensão por morte. 3. Atrasados 

desde a citação, conforme fixado na sentença, e a implantação do 

benefício: a) Correção monetária pelo MCJF; b) os juros moratórios são 

devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da citação, para as 

parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. 4. No tocante aos honorários 

de advogado, esta Corte estabilizou o entendimento de que são devidos 

na ordem de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do 

CPC. 5. Implantação imediata do benefício, nos termos do art. 461 do CPC - 

obrigação de fazer. 6. Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente 

provida, nos termos dos itens 3 e 4. (AC 674 MG 2006.38.06.000674-0, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.21 de 11/03/2013)” (Grifei e negritei) No caso 

sub judice, a qualidade de segurado do falecido e de dependente da 

requerente foi comprovada por prova documental, corroborada por prova 

oral, bem como o evento morte, através de certidão de óbito juntada no ID 

nº 11472100 - Pág. 2. De fato, há nos autos fotocópia do CNIS, bem como 

fotocópia da carteira de trabalho do “de cujus” (Ids nº 11900878 e 

11472127), comprovando a qualidade de segurado. Por fim, também 

encontra-se presente a comprovação de dependência econômica da 

requerente em relação ao falecido através de fotocópia de comprovante 

de seguro de vida (ID nº 11472141), bem como fotocópia de notas fiscais 

(ID nº 11472225 - Págs. 4/8), fatos corroborados por prova oral. O artigo 

16 da Lei nº 8.123/91 prevê três classes de dependentes, cujo rol possui 

natureza taxativa. “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; § 4º. A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Os dependentes do segurado 

falecido são os sujeitos ativos da relação jurídica previdenciária que tenha 

por objeto a pensão por morte. Há hierarquia entre estas três classes, de 

forma que a existência de dependentes da classe anterior exclui os 

dependentes das classes seguintes (artigo 16, § 1º da Lei nº 8.213/91). 

Os dependentes da primeira classe possuem em seu favor presunção 

absoluta de dependência econômica em relação ao segurado. Já os 

segurados da segunda ou da terceira classe devem comprovar tal 

dependência (artigo 16, § 4º da Lei nº 8.213/91). No caso em análise, 

resta comprovada a dependência da requerente, fazendo jus então ao 

recebimento do benefício de pensão por morte desde a data do 

requerimento administrativo. Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 

verifico que assiste razão pedido da parte requerente para a concessão 

do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial será no valor 

de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 8.213/91), com início 

na data do requerimento administrativo. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR o requerido a conceder aos requerentes o 

benefício da PENSÃO POR MORTE, no valor do salário de contribuição por 

mês, devido a partir do requerimento administrativo feito em 08/06/2017 (ID 

nº 11472225 - Pág. 16/17). Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Ainda, arbitro honorários em favor do advogado 

público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do 

artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004350-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004350-27.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: PEDRO JACINTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por PEDRO JACINTO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que é portador de cegueira em um olho e visão 

subnormal em outro, atrofia bulbar, afecções degenerativas do globo 

ocular, bem como outras lesões e, por essas razões, está impossibilitado 

de trabalhar, comprometendo a renda familiar. É o 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 Novo 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 restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ESQUIZOFRENIA. 

DEFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL FAMILIAR PER CAPITA 

INFERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO DE RENDA DE FILHA CASADA. MISERABILIDADE 

CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. A Constituição garante à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua 

própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se 

de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que 

cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 2. No caso dos autos, a autora afirma ser deficiente. 3. 

O laudo médico pericial indica que a autora, de 53 anos de idade, 

apresenta esquizofrenia, estando incapacitada total e permanentemente 

para o trabalho, assim como para a vida independente, desde 2013. 4. 

Sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de 

impedimentos de longo prazo, o quadro apresentado se ajusta, portanto, 

ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da 

Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. 5. No caso dos 

autos, conforme o estudo social (fls. 33/37), compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu marido (com renda de cerca de 

R$300,00 mensais), o que totaliza uma renda per capita de R$150,00, 

inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. 6. Quanto à filha da autora, 

observo que, tratando-se de filha casada, não compõe a família nos 

termos do art. 20, § 3º da LOAS e que, não obstante seu dever de prover 

alimentos, não há informações sobre as condições de seu núcleo familiar, 

especialmente sobre se sua renda é suficiente para prover-lhe as 

necessidades materiais básicas. Assim, como também destacado pelo 

Ministério Público Federal em seu parecer, "eventuais valores recebidos 

pela filha da autora, que constituiu núcleo familiar próprio, não devem ser 

contabilizados para fins de cálculo da renda familiar". 7. O fato de as 

despesas mensais relatadas superarem a renda familiar apenas ratifica a 

situação de miserabilidade do casal. Observa-se, além disso, que não se 

trata de despesas incompatíveis com o reconhecimento de miserabilidade - 

são relatados gastos com alimentação, energia, gás, IPTU e 

medicamentos. 8. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. O termo inicial do benefício 

deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo possível 

concluir pelos elementos constantes dos autos que neste momento já 

estavam presentes os requisitos necessários à concessão do amparo. 

Precedentes. 10. Recurso de apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - 

AC: 00008492520154036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017) Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, a incapacidade do 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia federal 

para que implante o benefício do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que acomete 

a parte autora, nomeio o médico Dr. Manoel de Jesus Freitas Junior, 

Oftalmologista, CRM 3874/MT, e-mail: manofreitasjr@gmail.com, Telefone 

comercial (65) 9-9982-6252, 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 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. Proceda-se o Estudo Social do 

caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao TJ/MT ou na 

falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Cite-se e intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006065-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, de 
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05(cinco) dias determinado no despacho ID. 11534427, bem como não 

houve a interposição de embargos. Primavera do Leste, 10 de agosto de 

2018. Célio Almeida da Costa Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35001100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000057-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL RONDON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000057-77.2018.8.11.0037. AUTOR: EVANIL RONDON DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada 

EVANIL RONDON DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois os documentos juntados não corroboram o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Ademais, da 

análise dos documentos juntados ao processo, verifica-se que todos eles 

são do companheiro da autora e não são suficientes para demonstrar que 

esta já trabalhou ou trabalha em regime de economia familiar. Ainda, 

constata-se que os vínculos trabalhistas do companheiro são de curta 

duração, o que indica que somente ele trabalha na zona rural. Os artigos 

48, §2º, e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural 

deve ser relativo ao período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício. Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou 

os artigos 51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 

48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Nesse sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim dispôs: O 

segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a 

idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, momento em que 

poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo e 

deverá orientar as demais instâncias da Justiça Federal em processos 

sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. REsp 1354908. DJ. 

09.10.2015) (grifo não consta no original) . Não obstante, a comprovação 

da atividade rural deve ser feita com observância das regras inseridas no 

artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos 

prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 
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igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARTINS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (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: 1002295-69.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CICERO MARTINS DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA ajuizada por CÍCERO MARTINS DA COSTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de artrose não 

especificada, espondilolistese e outra degeneração especificada de disco 

intervertebral, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a emenda à 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. 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 
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(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, 25 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ANTONIA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001642-67.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,10 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001626-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001626-16.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,10 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TAMIOZZO SAVIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/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: 1002557-19.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SANDRA MARIA TAMIOZZO SAVIAN RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ajuizada por SANDRA 

MARIA TAMIOZZO SAVIAN em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de sequelas de aneurisma (AVC), 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 restaram demonstradas de 

forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 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 n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. 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.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

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 somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO 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. 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 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, 
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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, 25 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000725-48.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o médico Dr. Leonardo 

Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza 

Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 

65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, 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. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PAULUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002453-27.2018.8.11.0037. AUTOR: DIONISIO PAULUS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por DIONISIO PAULUS, devidamente qualificado 

nos autos, aduzindo a existência de omissão na decisão de Id nº 

12847091, vez que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não foi analisado por este 

Juízo. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que assiste razão em parte ao embargante, vez que padece de 

omissão a decisão objurgada, a qual não justificou o indeferimento do 

pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE para 

sanar a omissão na decisão de Id n. 12847091 apenas para fazer constar: 

“(...) Quanto ao pedido de tutela de urgência para implantação do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar, mediante laudo pericial recente, 

a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. No caso dos autos, verifico que o requerente fraturou a 

clavícula direita no ano de 2012, com posterior cirurgia e sessões de 

fisioterapia no ano de 2015. No Id n. 12845554, consta relatório médico 

solicitando auxílio-doença por 180 dias, todavia, o atestado possui data de 

11.05.16, ou seja, há mais de 02 anos, de modo que totalmente 

extemporâneo. Diante das alegações, embora haja nos autos diversos 

atestados médicos, não resta demonstrado de forma patente a atual 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são 

concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA (...)”. No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida no Id n. 

12847091. Ademais, quanto ao local da perícia, em que pese o médico ser 

de outra cidade, a perícia será realizada neste município, com prévio aviso 

do lugar e horário ao requerente pela secretaria deste juízo. No que se 

refere à omissão quanto à implantação do auxílio-doença retroativo, 

verifico que o requerente não postulou tal pedido em sede de tutela 

antecipada, até porque, por ora, não restou comprovada a incapacidade 

alegada na inicial. Por fim, observo que o requerente recorreu da decisão 

que indeferiu o pedido administrativo. Assim, caso já tenha decisão 

administrativa, intime-se o requerente para juntá-la aos autos no prazo de 

10 (dez) dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS PASSOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (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: 1000764-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DAVI DOS PASSOS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o teor da petição retro, nomeio o 

Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e comarca, 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. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

 

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 : 

1000660-87.2017.8.11.0037. AUTOR: ROSANGELA VARGAS TETERYCZ 

DE FREITAS RÉU: BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

 

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 : 

1000660-87.2017.8.11.0037. AUTOR: ROSANGELA VARGAS TETERYCZ 

DE FREITAS RÉU: BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

 

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 : 

1000660-87.2017.8.11.0037. AUTOR: ROSANGELA VARGAS TETERYCZ 

DE FREITAS RÉU: BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000527-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA DALLABONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1000527-79.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ILVA DALLABONA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004296-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CAIUBI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1004296-61.2017.8.11.0037. AUTOR: MARILEY CAIUBI SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Primeiramente, verifico há 

questões preliminares lançadas pela defesa, de modo que passo a 

apreciá-las. Cinge-se o caso dos autos sobre o direito a verbas 

trabalhistas desde o ano de 2004, sendo que até o ajuizamento da ação 

passaram-se 13 (treze) anos, fato este que se enquadra no instituto da 

prescrição previsto no artigo 206, §5º, II, do Código Civil/02. O prazo 

prescricional incidente sobre todo e qualquer direito ou ação contra o ente 

estatal está previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, in verbis: 

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Logo, 

considerando que a presente ação foi proposta em 08.09.2017 (Id n. 

9800419), impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 

08.09.2012. Destarte, reconheço a prescrição da pretensão de todas as 

verbas trabalhistas, em período anterior a data de 08.09.2012, cinco anos 

retroativos à data da propositura da presente ação. Quanto à preliminar de 

nulidade de investidura do cargo, urge esclarecer que se confunde com o 

mérito, uma vez que é nele em que será analisada a legalidade do 

contrato, bem como o direito às eventuais verbas trabalhistas. Ademais, 

alega o requerido que o pedido de justiça gratuita não merece acolhimento, 

vez que a requerente não provou a necessidade de tal concessão. Dentro 

dessa percepção, entende-se que para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita, basta, de regra, que o beneficiário assegure não ter 

condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da 

manutenção própria, bem como de sua família. Noutro lado, cabe à parte 

contrária apresentar prova robusta, cabal e inequívoca em sentido 

contrário, assumindo o ônus de alegar que a parte autora eventualmente 

possuiria condições para tanto. Como então demonstrado supra, não há 

elementos no feito, ou qualquer prova, capazes de afastar a veracidade 

da declaração do benefício da justiça gratuita, o que ocorreria somente 

após a prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de 

pobreza declarado. Portanto, razão não assiste ao requerido. Por fim, no 

que concerne a impugnação ao valor da causa, diante da impossibilidade 

de demonstração do montante relativo às supostas verbas trabalhistas, o 

valor dado à causa, por ora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser 

alterado posteriormente. Analisadas as preliminares, 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 
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conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000737-96.2017.8.11.0037. AUTOR: MANOEL MESSIAS DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por MANOEL MESSIAS DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 10689832, foi determinada a 

intimação da parte requerente para emendar a inicial, protocolando perante 

a Previdência Social o requerimento administrativo. No ID nº 14080042, 

certidão de que decorreu o prazo concedido sem manifestação. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que 

foi oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por 

culpa da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002148-43.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,10 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MILANESI CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1000343-89.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA MILANESI 

CALLEGARO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Analisando os autos, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Intimem-se 

as partes para apresentarem memoriais finais, na forma sucessiva e no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122444 Nr: 4982-12.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVANELLO E GNOATO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4982-12.2013.811.0037 (Código 122444)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002368-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA IVANICE MANTOVAM 

BRAVIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO/SERVIÇO ajuizada por ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011314-87.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DIAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Verifico inicialmente que os documentos juntados nos Ids. 4817785 
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e 3464342 não possuem qualquer relação com os presentes autos, 

portanto, determino o seu imediato desentranhamento, mediante certidão, e 

sendo o caso, o seu entranhamento nos autos pertinentes. Dando 

seguimento, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais procedi buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000913-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, Determino 

que a requerida exclua imediatamente a restrição do nome da parte 

requerente Marcelo Pereira Brandão, portador do CPF 025.706.791-43, e 

RG 19756887-SSP/MT, contrato n°C60390010874305, na importância de 

R$168,29(cento e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) no prazo 

de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Determino que a requerida abstenha de efetuar novas restrição em nome 

do autor em relação ao contrato supracitado, sob pena de multa única que 

fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Após, volte-me conclusos para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004611-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TRINDADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004611-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA TRINDADE 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista que o relatório médico 

indica necessidade de cirurgia no joelho direito, enquanto o pedido inicial 

pleiteia consulta com especialista em joelho, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

para que esclareça esta divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para que se manifeste sobre o Parecer Técnico do NAT de 

ID14039496 . Após, concluso para decisão. Primavera do Leste/MT, 10 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011262-86.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA BENEDITA MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Certifique-se o trânsito 

em julgado. Intime-se a parte autora a juntar os seguintes documentos 

faltantes: 1. Petição de cumprimento da sentença; 2. Receituário médico, 

atualizado, dos medicamentos objeto da sentença, conforme já indicado no 

dispositivo da sentença; e 3. Comprovante do pedido administrativo ao 

SUS do medicamento, conforme já indicado no dispositivo da sentença. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a diligência ou decorrido o 

prazo acima, promova-se a conclusão do feito. Primavera do Leste/MT, 10 

de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002663-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETIANE LORENZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAUDI LIBARDONI OAB - RS73150 (ADVOGADO)

FABIO JOSE MOREIRA OAB - RS72061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APP CONFECÇÕES LTDA ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, Oficial de Justiça infra-assinada, que em cumprimento ao 

respeitável Mandado de Penhora, Depósito, Avaliação e Intimação do MM. 

Juiz de Direito da Quinta Vara – Juizado Especial Cível e Criminal, desta 

Comarca de Primavera do Leste/MT, extraído dos autos de Ação de 

Responsabilidade Civil, Processo nº. 9000196-48.2015.6.21.0091, em 

trâmite pelo Juízo de Direito da Vara Adjunta do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Catuípe/RS e proferido em Carta Precatória nº. 

1002663-78.2018.8.11.0037 – PJE, desta Comarca de Primavera do 

Leste/MT, em que Letiane Lorenzoni move contra APP Confecções Ltda.

-ME, dirigi-me à Rua Paranatinga, nº. 323, Bairro Centro, nesta, onde não 

avistei o veículo objeto deste mandado. Conversei com o senhor Adair 

Appelt que me informou que o veículo foi vendido há cerca de sete anos, 

sendo que ele não sabe a sua atual localização. Portanto, NÃO FOI 

POSSÍVEL DAR CABAL CUMPRIMENTO A ESTE MANDADO, razão pela 

qual faço a devolução do mesmo à Secretaria para que sejam tomadas as 

devidas providências legais. O referido é verdade e dou fé. Primavera do 

Leste, 06 de agosto de 2018. _________________________ Williange A. 

H. Rohden Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 349817738

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005556-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 DECISÃO Processo: 

1005556-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERSON DIAS 

CAVALHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de 

obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por ANDERSON DIAS 

CAVALHEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento de EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PARÓTIDA ESQUERDA. Relata a parte 

autora, que possui um NÓDULO EM REGIÃO DA PARÓTIDA ESQUERDA, 
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com crescimento progressivo e relato de muita dor local. Afirmou que é 

hipossuficiente econômica e não que possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do exame. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – que concluiu (Id 14662554 

Parecer Técnico nº1418/2018): 1- Quanto à doença alegada: Há nos autos 

relatório médico que atesta a patologia alegada, paciente nódulo em região 

de parótida esquerda , com crescimento progressivo e muita dor local, 

solicita RNM da parótida esquerda 2- Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: há necessidade da realização do exame 

pleiteado, Ressonância Nuclear Magnética da parótida esquerda 3- Quanto 

à urgência do procedimento: não se trata de exame de urgência de acordo 

com a legislação que define o que é urgência e emergência em Medicina. 

Entretanto, é um procedimento necessário para o diagnóstico correto e o 

retardamento indefinido na realização pode levar também a um atraso na 

realização do tratamento adequado, devendo o pleito ser atendido com 

brevidade, de forma eletiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico e pelo laudo para solicitação/autorização de 

procedimento ambulatorial, ambos subscritos pelo Dr Jean Paulo de 

Oliveira, otorrinolaringologista, CRM 5373 bem como pelo Laudo 

Citopatológico (Id 14623679), que entende que a realização do exame é 

necessária para que seja possível a avaliação para o devido tratamento 

ao paciente. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pela possibilidade de se tratar de lesão 

tumoral, declarado pelo médico, bem como pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

à requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para ANDERSON DIAS CAVALHEIRO (qualificado na petição 

inicial) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PARÓTIDA ESQUERDA, 

no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima 

para sua realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de 

fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da 

obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, 

conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

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

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

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 
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representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 10 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005562-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005562-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANA DELERA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por SILVANA DELERA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento de EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS 

OMBROS ESQUERDO E DIREITO. Relata a parte autora, que é portadora de 

SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR E DOR ARTICULAR NÃO 

ESPECIFICADA (CID M 75.1 e M 25.5). Afirmou que é hipossuficiente 

econômica e não que possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do exame. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo 

de Apoio Técnico – que concluiu (Id 14662547 Parecer Técnico 

nº1420/2018): 1- Quanto à doença alegada: Há nos autos relatório médico 

que atesta a patologia alegada, paciente com Síndrome do Manguito 

Rotador e dor articular, necessita de ressonância magnética dos ombros 

esquerdo e direito; 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: 

há necessidade da realização do exame pleiteado, Ressonância Nuclear 

Magnética dos ombros. 3- Quanto à urgência do procedimento: não se 

trata de exame de urgência de acordo com a legislação que define o que é 

urgência e emergência em Medicina. Entretanto, é um procedimento 

necessário para o diagnóstico correto e o retardamento indefinido na 

realização pode levar também a um atraso na realização do tratamento 

adequado, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, 

na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 

de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico e pelo protocolo de entrada do SUS, este 

subscrito pelo Dr Fábio Viana, que entende que a realização do exame é 

necessária para que seja possível a avaliação para o devido tratamento 

ao paciente. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à requerente, 

esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para SILVANA DELERA (qualificado na petição inicial) 

EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OMBROS ESQUERDO E 

DIREITO, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para sua realização. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
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(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

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

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

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 10 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 345-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMYLA CAETANO - 

OAB:23382/O

 DELIBERAÇÕES

Diante da petição de fls. 32/34, redesigno a audiência para o dia 

03/09/2018, às 14:40 horas, para a proposta da suspensão condicional do 

processo.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205783 Nr: 2148-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO REIS DE CARVALHO, JEAN REIS DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, pelos motivos acima mencionados, indefiro o pedido de 

fls. 115.Aguarde-se a realização da audiência aprazada à fl. 111. 

Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204751 Nr: 1698-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZISLAEL SILVINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 4105-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 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 do acusado 

de que foi expedida carta precatória com prazo de 20 (vinte dias) para a 

Comarca de Cuiabá-MT, visando a oitiva da testemunha Jackson Pereira 

Barbosa.

Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário
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Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171093 Nr: 5737-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Autos código 171093

Vistos.

1. Manifeste-se a defesa quanto ao cálculo de fl. 75.

2. Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177371 Nr: 9266-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO, 

SIMONE APARECIDA GOUVEIA, KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 177371

Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, redesigno a audiência para o dia 22.01.2019 às 16:00 horas.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163852 Nr: 2150-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL IVAN REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 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 do acusado 

de que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) 

para a Comarca de Cuiabá-MT, visando a oitiva da testemunha Jackson 

Pereira Barbosa.

Primavera do Leste-MT, 09 de agosto de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

Comarca de Sorriso

Edital

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL EXTRAJUDICIAL DA 

COMARCA DE SORRISO/MT

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER, a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento que, de acordo com as disposições contidas na Lei 

Estadual n.º 4.964/85 (Código de Organização e Divisão Judiciárias de 

Mato Grosso – COJE) e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCE), fará 

realizar Correição Ordinária Anual no Foro Extrajudicial desta Comarca de 

Sorriso/MT.

DESIGNA o dia 20/08/2018, a partir das 9h, para correição no Cartório do 

de Ipiranga do Norte; e dia 21/08/2018, a partir das 9h, para correição no 

Cartório do Distrito de Boa Esperança.

CONVIDA as autoridades legalmente constituídas, os representantes do 

Ministério Público, advogados, estagiários, serventuários e o público em 

geral, que tenham reclamação a fazer quanto a eventuais irregularidades 

nos serviços relativos à Justiça, pertinentes ao Foro Extrajudicial, para 

que as apresentem por escrito no Fórum local, em horário de expediente.

DETERMINA aos titulares dos Cartórios Extrajudiciais e demais 

serventuários que permaneçam em seus postos no período de correição, 

para que prestem esclarecimentos necessários à realização dos serviços 

correicionais.

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

EDITAL, que será afixado no local de costume no átrio do Fórum. Dado e 

passado neste Município e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, 

aos 08 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (08/08/2018) 

Eu,______________________ (Michele Andréa Pfeifer De Paris), que o 

digitei. Anderson Candiotto - Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 47/2018-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO as recomendações da egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça no Ofício Circular n.º 218/201-CSC-CGJ, o Código de Organização 

e Divisão Judiciárias de Mato Grosso (COJE) e a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Extrajudicial 

(CNGCE).

 RESOLVE:

 Art. 1º - Determinar a realização de Correição Ordinária Anual no Foro 

Extrajudicial desta Comarca, designando o dia 20/08/2018, a partir das 

09:00 horas para Correição no Cartório de Ipiranga do Norte e dia 

21/08/2018, a partir das 09:00 horas, para Correição no Cartório do Distrito 

de Boa Esperança do Norte.

 Art. 2º - Designar as Senhoras Michele Andréa Pfeifer De Paris, Gestora 

Geral e Janaina Paula Stuani Alves da Silva, Gestora Administrativa para 

secretariar os trabalhos correicionais do Foro Extrajudicial desta Comarca.

 Art. 3º - Determinar aos titulares de Cartórios e demais serventuários 

destes que permaneçam em seus postos no período de Correição, para 

que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à 

realização dos serviços correicionais.

 Art. 4º - Convidar as autoridades legalmente constituídas, os 

representantes do Ministério Público, advogados, estagiários, 

serventuários e o público em geral a apresentarem reclamações por 

escrito quanto a eventuais irregularidades nos serviços relativos à 

Justiça, pertinentes ao Foro Extrajudicial, no Fórum local, em horário de 

expediente.

 Art. 5º - Determinar que seja expedido o competente edital para 

conhecimento de todos, encaminhando cópias aos Cartórios Extrajudiciais 

desta Comarca, para que sejam afixados em local visível, bem como 

permanecendo uma cópia afixada no átrio deste Fórum.

 Art. 6º - Determinar que seja remetida cópia desta Portaria à e. 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, aos MM. Juízes da 

Comarca, Ministério Público, OAB – Subseção de Sorriso, Defensoria 

Pública, à imprensa local e à imprensa Oficial de Mato Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Sorriso/MT, 08 de agosto de 2018.

 Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)
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MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

1003476-67.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista à Recuperanda e ao Administrador Judicial para 

manifestação acerca da petição da empresa Ravenala S/A id n.º 

14641698, no prazo de 05 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001502-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Determinada a emenda 

da exordial para fins de comprovação da mora (id. 12736405), o autor 

manifestou-se em id. 13369410 alegando a impossibilidade de entrega da 

notificação extrajudicial em razão da ausência mudança de endereço da 

parte requerida, pugnando pelo deferimento da liminar pleiteada na exordial 

e/ou suspensão do feito para juntada aos autos do protesto. Pois bem. 

Consoante já consignado na decisão proferida em id. 12736405, em se 

tratando de ação de busca e apreensão imprescindível que a inicial venha 

acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, segundo 

a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de 

notificação via AR. Assim, frustrada a tentativa de notificação pessoal, 

apregoa-se a possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 

911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA E DO INADIMPLEMENTO - 

COMPROVADA A TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - REQUISITOS 

PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor fiduciário, ao ajuizar a 

Ação de Busca e Apreensão, demonstra a existência do vínculo 

contratual e comprova a mora, através do protesto por edital válido, haja 

vista que restou demonstrada a tentativa frustrada de intimação pessoal 

do devedor no endereço do contrato, é de se conceder a liminar de busca 

e apreensão. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) 

Desta feita, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias a fim de que o autor junte aos autos o protesto, sob pena de extinção 

do feito. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001900-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1001900-68.2018.8.11.0040 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 manifestar-se nos presentes 

autos acerca da petição do Requerido. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001427-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001427-19 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003553-76 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, acerca de seu interesse no prosseguimento do feito. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002381-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

 

Processo nº: 1002381-31.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC, EFETUANDO O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001442-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO DE LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001442-51.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1001157-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº: 1001157-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1001761-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVETE MONTEIRO DOS SANTOS DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº: 1001761-53.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001059-10 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO DE 

30 DIAS DE SUSPENSÃO DO FEITO. CERTIFICO e dou fé para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 

06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as PARTES, para, no prazo legal, manifestarem-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

 

1004523-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora de que, embora a liberação dos 

honorários periciais seja de 50 % para início dos trabalhos, O VALOR 

INTEGRAL DEVE ESTAR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PARA QUE 

OCORRA A PERÍCIA, e somente após a entrega do Laudo é que é 

realizada a liberação dos outros 50% à perita. PORTANTO, proceda o 

Autor ao depósito integral dos honorários periciais judicialmente, sob pena 

de não realização da perícia. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002909-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MONTEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002909-65.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000248-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (AUTOR)

LEONILDES MARCELINO (AUTOR)

ABEL GARCIA DA SILVA (AUTOR)

MARIA ELENA PORTO GARCIA (AUTOR)

GUSTAVO CELESTINO PALOSCHI (AUTOR)

VITORIO GARCIA DA SILVA (AUTOR)

GIOVANI MARCELLO PALOSCHI (AUTOR)

IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

WENDEL DE SOUZA GIROTTO (RÉU)
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ROSANE OLIVEIRA (RÉU)

EDILEUZA SOUZA SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº: 1000248-16.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-41.2017.8.11.0040

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:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002111-41.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-08.2017.8.11.0040

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:

V. DE LARA PIVOTTI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1000406-08 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 1817-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 CERTIFIO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA.

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 a parte credora para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80451 Nr: 5795-35.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453/MT

 REPUBLICANDO O DESPACHO SOMENTE PARA O REQUERIDO BANCO 

DO BRASIL S/A, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR: Autos n. 

5040-45.2009.811.0040 – Código: 54702.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 536, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186484 Nr: 1966-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSLER GROUP DO BRASIL COM.DE 

VEÍCULO LTDA, GRREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DAMIÃO 

GONÇALVES - OAB:132234/SP, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - 

OAB:126.764, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 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 AUTORA 

para manifestar-se nos autos, tendo em vista o depósito efetuado pelas 

Requeridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86716 Nr: 6181-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA MUNARO, LM, ELCI ANDRIGUETTI, 

DIEGO JOSE MUNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 618.31.2011.811.0040 (Cod. 86716)

Vistos etc.

 Havendo herdeiro menor, previamente a homologação do plano de 

partilha, colha-se o parecer do MPE. Desde já anoto que, a despeito de 

homologação do plano por sentença, a expedição do formal restará 

condicionado ao recolhimento do imposto devido. Inobstante a isso, urge 

destacar ainda a existência de débito fiscal junto ao Município, bem como 

débito junto ao Banco do Brasil.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 09 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.: 96525 Nr: 8488-21.2012.811.0040

 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: ANTONIO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Autos n° 8488.21.2012.811.0040 (Cód. 96525)

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fls. 148 e ss, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 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.: 116860 Nr: 7770-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45915 Nr: 2840-02.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI D 'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALVES DA COSTA - 

OAB:5106

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 415-65.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 É o breve relato. Decido.Examinando detidamente as razões expostas 

pelo devedor Nereu José Sanini, flagrante que faltou com a verdade ao 

afirmar que: “...o referido bem objeto da penhora Renajud folhas 238/239, 

é alienado ao Banco Pan S/A, e encontra-se com 42 parcelas vencidas, 

podendo a qualquer tempo ser protocolada ação de busca e apreensão 

sobre o veículo em razão das pelas parcelas em atraso.” (fl. 142)Veja-se 

do extrato apresentado pela credora e juntado às fls. 152/154 que em 

20/06/2018, o Banco Pan S/A informou registro de baixa de alienação 

fiduciária para Nereu José Sanini, fazendo sucumbir a afirmativa do 

executado.É bem verdade que o comunicado de baixa da restrição, que 

ocorreu em 20/06/2018, que se deu após o protocolo da petição de fls. 

141/142, eis que datada de 21 de Maio de 2018. Todavia, embora ao tempo 

da afirmação contida na mencionada petição a restrição ainda estivesse 
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ativa, por certo que o financiamento não estava com 42 (quarenta e duas) 

parcelas em atraso, conforme alegado pelo devedor.Nessa toada, 

flagrante estar o executado José Nereu Sanini alterando a verdade dos 

fatos, hipótese que configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, 

inciso II do CPC. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo 

devedor José Nereu Sanini e, caracterizada a litigância de má-fé, 

condeno-o ao pagamento de multa que fixo em 5% sobre o valor do débito 

pelo qual a execução entrega de coisa foi convertida em execução por 

quantia certa, sem prejuízo das demais cominações previstas na parte 

final do art. 81, caput do CPC, desde que, satisfatoriamente demonstradas 

pelo credor nos autos.Decorrido o prazo recursal, intime-se o credor para 

requereu o que entender pertinente relativamente ao veículo penhorado, 

bem como apresentar memória atualizada do débito, fazendo incluir o valor 

correspondente à multa pela litigância de má-fé.Intimem-se. Às 

providências.Sorriso/MT, 09 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.: 86128 Nr: 5543-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIRA TREVISAN RODRIGUES, ADRIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGUES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5543.95.2011.811.0040 (Cód. 86128)

 Vistos etc.

 Prossiga-se cumprindo o determinado no segundo parágrafo da decisão 

de fl. 403, sendo que, desde logo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação da inventariante acerca dos documentos faltantes, bem 

como sobre o pedido de fl. 406, sob pena de remoção do encargo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 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.: 109920 Nr: 2206-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, GISELA POSSOBOM ROSA, SOLANGE 

JANETE CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve o comparecimento 

do Sr. Pedro Possobon para assinatura do termo de caução.

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 intim ar as partes para 

se manifestarem nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106863 Nr: 9883-14.2013.811.0040

 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: ALCINO MANFROI, IRACEMA BERLATTO MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ CARMONA RUIZ, ZULEIDE NAZARI 

CARMONA, JOSE FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.Examinando os autos, verifico que foi expedida 

carta de intimação ao Estado de Mato Grosso, todavia, s.m.j., não consta 

manifestação nos autos. Logo, determino à Secretaria que certifique se foi 

regularmente intimado, bem como se houve manifestação do Estado.Pela 

petição de fl. 162, a parte autora informar que em virtude de mudança de 

titularidade de domínio com o desmembramento do imóvel e de alienação 

parcial da matrícula dos primeiros, em data posterior ao ajuizamento da 

ação, necessário a citação de Volmar Bedin, o que, de fato ocorreu nos 

presente processo. Todavia, não se logrou citar os confinantes Nilton 

Santo Lodi e Arno José Lodi, conforme certidão de fl. 161, razão pela qual 

determino a citação dos mesmos.Com relação aos requeridos José Farah 

e sua esposa, ambos citados por edital, ante a certidão de ausência de 

manifestação no prazo legal, nomeio a Defensoria Pública Estadual como 

Curadora dos mesmos, devendo lhe ser aberto imediata vista dos autos 

para as providências necessárias.Cumpra-se COM URGÊNCIA, visto tratar 

de processo incluso na Meta 2 do CNJ.Às providências.Sorriso/MT, 09 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.: 115671 Nr: 6845-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDSTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6845.57.2014.811.0040 (Cod. 115671)

Decisão interlocutória

Vistos etc.

 Diante dos documentos apresentados às fls. 88/89, em conformidade com 

o parecer ministerial de fl. 93, julgo prestadas as contas pela inventariante 

relativamente aos valores levantados por mio do alvará judicial de fl. 85.

 No mais, certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento de todas as 

deliberações que constam da petição de fl. 15.

 Em caso afirmativo, intime-se a inventariante para ultimar as providências 

necessárias ao encerramento do inventário, em especialmente 

apresentação de guia de recolhimento do ITCD devidamente recolhida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remoção do cargo de inventariante.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 09 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.: 15121 Nr: 2240-88.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI D 'AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294--B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95031 Nr: 6841-88.2012.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio destes e dos 

autos em apenso (código 83319), requerendo a homologação do acordo 

(fls. 492-493).

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos, 

conforme acordado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83319 Nr: 2326-44.2011.811.0040

 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: MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio destes e dos 

autos em apenso (código 95031), requerendo a homologação do acordo 

(fls. 524-525).

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos n. 

95031, conforme acordado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004200-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

 

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, 10 de agosto de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003451-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/109/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003471-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UILTON DA SILVA MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004840-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS REIS FERREIRA (AUTOR)

DANIELA KUHN FERREIRA (AUTOR)

DIEINE KUHN FERREIRA (AUTOR)

DEISE KUHN FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006696-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003480-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005694-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000131-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005463-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA LEITE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 10 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001159-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JUAREZ KMIECIK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001159-62.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO JUAREZ KMIECIK Vistos, etc. 

Dentre um ato e outro, a parte autora pugnou pela extinção do feito pela 

ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando a 

perda superveniente do interesse de agir, vez que a parte 

requerida/executada efetuou o pagamento da obrigação, a extinção do 

feito é medida imperativa. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais (artigo 90 CPC). Sem honorários. Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso, de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 1241-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ SCHNEIDER, ROBERTO LUIS 

SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL LUIZ ANTUNES DE 

CHAVES - OAB:10821/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para se manifestar 

acerca do Bloqueio de Valores, no prazo de 05 (cinco) dias conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 196809 Nr: 7874-06.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GARCIA FERNANDES, LUIZ 

CARLOS LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

VARASCHIN - OAB:70.610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 02/10/2018 às 10H30, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107571 Nr: 97-09.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA, JMDA, LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 97-09.2014.811.0040Código n°: 107571Vistos etc.A 

inventariante foi intimada para promover o regular andamento do feito, sob 

pena de ser removida do cargo, no entanto, quedou-se inerte conforme 

certidão à fl. 62..Portanto, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de 

Processo Civil, REMOVO Luzenir Moraes de Almeida do cargo de 

inventariante do presente feito. Considerando que os únicos herdeiros 

informados nos autos, são menores, representados legalmente por 

Luzenir Moraes de Almeida, bem como pela ausência de cessionário ou 

inventariante judicial, nos termos do art. 617, inciso VIII, do mesmo Codex, 

NOMEIO o advogado Abel Albino de Arruda, para assumir o cargo de 

inventariante.Expeça-se o respectivo termo de compromisso.Intime-se o 

inventariante nomeado, para que tome ciência desta decisão, colha a 

assinatura do novo inventariante no termo de compromisso, e também 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as primeiras 

declarações, bem como para juntar certidão negativas fiscais da Fazenda 
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Pública Municipal e Estadual e comprovante de recolhimento do ITCMD, 

conforme decisão à fl. 53.Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os 

interessados por Oficial de Justiça, inclusive as Fazendas Públicas e 

Ministério Público (art. 626 do CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) 

dias, todos os demais. Concluídas as citações, as partes terão vista dos 

autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do 

CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 20 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1500 Nr: 758-18.1996.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRAZ COCENZA

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

OAB:3528-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Intimo a parte autora para proceder com a digitalização de autos, 

conforme petição de fls. 108/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 1675-22.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RETIRAR NA SECRETARIA A CERTIDÃO DE 

PENHORA SOLICITADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115475 Nr: 6708-75.2014.811.0040

 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: DANIEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRINE KAROL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR MARTINS PINTO - 

OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

andamento ao feito, na data de 23/01/2018, contudo, se manteve inerte, 

conforme certidão de fl. 62.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO

O presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte 

autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da 

causa, na forma do art. 485, III, do CPC.

 O presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte 

autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da 

causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA SEM REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – POSSIBILIDADE – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AÇÃO NÃO EMBARGADA 

– REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC – OBSERVADOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nos 

casos em que o Executado, devidamente citado, não presenta Embargos 

do Devedor ou qualquer outro forma de defesa na ação de execução.

Quando a parte autora é intimada via DJe e pessoalmente para manifestar 

nos autos, fica autorizada a extinção do processo, de ofício, por 

abandono da causa, após transcorrido o prazo legal, nos termos do artigo 

485, inciso III, e § 1º, do CPC.

(TJMT - Ap 156943/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.

 Custa se houver, pela parte autora.

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de 

contraditório.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Sorriso-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004651-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES PIC GENETICA DE SUINOS LTDA. (REQUERENTE)

GENETIPORC DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

AGROCERES PIC MATRIZES DE SUINOS LTDA (REQUERENTE)

AGROCERES PIC SUINOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO)

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 (ADVOGADO)

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANTUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004651-28.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AGROCERES PIC MATRIZES DE SUINOS LTDA, 

AGROCERES PIC SUINOS LTDA, AGROCERES PIC GENETICA DE SUINOS 

LTDA., GENETIPORC DO BRASIL LTDA REQUERIDO: FABIO ANTUNES DE 

CAMPOS VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003556-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003556-31.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ADAO FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: JUNIOR CESAR 
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LEITE DA SILVA VISTOS. Tendo em vista que o executado foi devidamente 

citado (Id 11053589) e não satisfez a obrigação, DETERMINO a intimação 

da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de 

direito, na forma descrita no artigo 816 e seguintes do CPC. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005654-52.2017.8.11.0040

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:

MAXIMILIANO GABRIEL DE MELLO CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005654-52.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MAXIMILIANO GABRIEL DE MELLO CACERES 

VISTOS. Ressai dos autos pedido da parte autora para conversão da 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução de quantia 

certa, na forma das disposições do Decreto-Lei 911/69. DECIDO. Dispõe o 

artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/69 que: “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 do Código de Processo Civil”. Desta maneira, com 

fundamento no art. 4º do Decreto-lei 911/69, defiro o pedido da parte 

autora e CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. Procedam-se as necessárias anotações junto 

ao Sistema Informatizado e/ou PJE. INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, efetue a complementação do recolhimento das custas 

pertinentes, adequadas ao valor da causa, sob pena de indeferimento da 

inicial, com a extinção do feito. A seguir, efetuado o recolhimento, cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do débito principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC), ou, 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do NCPC). 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, caput e 

parágrafo primeiro do NCPC). Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004646-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ZANCHET FILHO (REQUERENTE)

BERNADET TEREZINHA ZANCHET (REQUERENTE)

GISELE MARIA RUARO ZANCHET (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ZANCHET (REQUERENTE)

BOLIVAR ROQUE ZANCHET (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO DAMACENO SILVA (REQUERIDO)

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004646-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS ZANCHET, GISELE MARIA RUARO 

ZANCHET, BOLIVAR ROQUE ZANCHET, BERNADET TEREZINHA 

ZANCHET, ADELINO ZANCHET FILHO, MARCIA APARECIDA DE LIMA 

ZANCHET REQUERIDO: GREGORIO DAMACENO SILVA, JOAO ANTONIO 

DOS SANTOS, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004392-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004392-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A 

REQUERIDO: FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004639-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA ANA SANGALETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004639-14.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AURORA ANA SANGALETTI REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116466 Nr: 7455-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 
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AUGUSTO SHOGO KADOYA, SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA, ANA 

PAULA NAOMY KADOYA, PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GREVE - OAB:211.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 7455-25.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PARTE RÉ: MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP e FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA e PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA e SANDRA 

EMY MARUYAMA KADOYA e ANA PAULA NAOMY KADOYA

CITANDO(A, S): Executados(as): Paulo Henrique Takeshi Kadoya, Cpf: 

98594192134, Rg: 1262564752 Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 

679, Bairro: Jardim Guanabara, Cidade: Londrina-PR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 108.671,05

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Em 12 de agosto de 2013, firmaram Exequentes e 

Executados, Instrumento Particular de Renegociação de Débito e outras 

avenças, onde estes confessaram dever àquela o valor de R$167.113,13, 

a ser pago em 02 parcelas, da seguinte forma: a 1ª parcela, no valor de 

R$80.990,00, teve vencimento no dia 15 de agosto de 2013, e a 2ª 

parcela, no valor de R$86.123,13, teve seu vencimento no dia 30 de 

outubro de 2013. Entretanto os executados não arcaram com o pagamento 

da última parcela do acordo, restando-se inadimplentes pelo valor 

originário de R$86.123,13. Estarão sujeitos a multa de 10% sobre os 

valores exigíveis, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com 

base na variação positiva de IGPM/FGV.

DESPACHO: Vistos.1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através 

do sistema BACENJUD e SIEL/TRE o endereço atualizado da parte 

requerida/executada PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA, inscrito no 

CPF sob o nº. 985.941.921-34. Para tanto, DETERMINO à Secretaria da 3ª 

Vara Cível que diligencie junto aos sistemas informatizados.2. Sendo 

positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação.3. Em caso 

negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 256, II, do 

NCPC, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte requerida/executada, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de 

praxe.4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.5. Após, renove-se vista à parte 

autora/exequente para manifestação.6. Na sequência, havendo interesses 

de menores/incapazes, vista ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danila Trindade J. A. 

Garcia, digitei. Sorriso - MT, 9 de agosto de 2018.

Danila Trindade J. A. Garcia

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81502 Nr: 416-79.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:38.067, 

ARISTOTELES GIORDANI - OAB:36.761/RS, DANIEL PUGLIESSI - 

OAB:49226, erocy bianchi marchismo neto - OAB:68,856, FABIO 

FERNANDO BETTIN - OAB:49476/RS, LENITA TERESINHA WERNER 

GIORDANI - OAB:18707/GO, RENAN JULIANO DA SILVEIRA GODOY - 

OAB:68928/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PESAMOSCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003649-91.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VANDERLEI PESAMOSCA RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. VISTOS. 1.) Autos com trâmite correto e regular até 

o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma 

do artigo 357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2.) Ausentes preliminares, fixo como 

PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e 

contestação, especificamente: ilegalidade da cláusula contratual de 

eleição de foro; aplicação do CDC ao caso; requisitos de validade do 

contrato; incidência ou não de cláusulas abusivas e encargos financeiros 

indevidos; restituição ou não de valores. 3.) Pretende a parte autora a 

produção de prova oral e pericial, o que entendo como desnecessário, 

visto que a matéria versada na demanda é exclusivamente de direito, 

sendo suficiente a prova documental já acostada. Assim, INDEFIRO o 

pedido de dilação probatória. 4.) Declaro encerrada a instrução 

processual e concedo o prazo sucessivo de 15 dias para cada parte 

apresentar suas alegações finais. Após, tornem os autos conclusos para 

sentença. 5.) CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004606-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADREANE FUHR REQUERIDO: MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE 

VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a peça inicial. 2. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 3. Nos termos do artigo 695 do 

NCPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação 

junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC) e advertindo-a de que sua 

ausência poderá acarretar em extinção do feito. 4. CITE-SE e INTIME-SE a 
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parte requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, 

na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o 

prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do 

NCPC. 5. No mais, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na 

petição inicial, presente a verossimilhança das alegações da parte autora 

e estando confirmada a paternidade da parte requerida através de prova 

documental pré-constituída (certidões de nascimento), ARBITRO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS aos alimentandos menores Maurício Fuhr 

Resende e Amanda Fuhr Resende no valor equivalente a 01 (um) salário 

mínimo vigente para cada um, devidos pelo requerido a partir da citação, 

visto que ausentes elementos concretos na inicial quanto à real e atual 

capacidade financeira do alimentante. 6. 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. 7. CIÊNCIA ao MPE. 8. Cumpra-se, servindo cópia como 

mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001920-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (EMBARGANTE)

ALTAMIR ALESSI (EMBARGANTE)

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001920-59.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY 

ANTONIETA GUIOTTO EMBARGADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução. Passo à análise do pedido de 

concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, 

para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, necessário se faz 

a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 

300, CPC), além da garantia da execução. No caso em análise, verifico 

que a probabilidade do direito da parte embargante restou demonstrada 

através do Registro nº 57.157 do CRI de Sorriso/MT, constante de Id 

12747396, que comprova que a CPR objeto da execução ora embargada 

foi transferida por endosso à empresa Bayer S/A, na data de 16/03/2015, 

conforme AV-1-57157, e que, posteriormente, na data de 03/03/2017, a 

nova credora solicitou o cancelamento do registro (Id 12747401), 

conforme AV-2-57157. Assim, demonstrada probabilidade do direito 

alegado (fumus (fumus boni iuris), entendo que resta evidente que a 

possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora), razão pela qual, após o 

reforço da garantia, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à 

execução é medida que se impõe. A propósito, vejamos os julgados 

abaixo: "AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

A EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO RELATOR DO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE CONTRA SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DOS REFERIDOS EMBARGOS – RECONHECIMENTO 

DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS 

DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “Em observância ao art. 620, CPC 

e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais 

que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una 

via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma 

concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um 

mesmo crédito” (STJ – 4ª Turma – REsp 160.235/PR – Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – j. 02/09/1999, DJ 11/10/1999). 2. Havendo 

notória relevância da fundamentação dos embargos à execução, 

plenamente possível a concessão de efeito suspensivo aos referidos 

embargos, mesmo nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto 

contra sentença de improcedência do pedido" (TJMT, AgR 25513/2018, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)- destaquei. 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS 

(ARTIGOS 919, § 1º E 921 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos nos art. 919, § 1º do Código de Processo Civil.De acordo 

com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a 

execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento 

que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se 

discute a validade dos títulos executivos.Demonstrada a probabilidade do 

direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar 

danos ou o risco ao resultado útil do processo, a existência de outra ação 

que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens 

suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos à execução é medida cogente" (TJMT, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) - destaquei. Assim, 

DEFIRO liminarmente o pedido de suspensão da execução nº 

1000447-38.2018.811.0040, em trâmite por este Juízo, contudo somente 

após o reforço da garantia ofertada e, desde já, DETERMINO a associação 

de ambos os feitos (execução e embargos à execução) perante o PJE. 

INTIMEM-SE os embargantes para reforçarem a caução oferecida, nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, devendo apresentar também a 

avaliação do imóvel de Id 12747458, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de revogação desta decisão e prosseguimento da execução, devendo a 

caução ofertada ser homologada por este juízo. Após, INTIME-SE a parte 

exequente/embargada para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001920-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (EMBARGANTE)

ALTAMIR ALESSI (EMBARGANTE)

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001920-59.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY 

ANTONIETA GUIOTTO EMBARGADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução. Passo à análise do pedido de 

concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, 

para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, necessário se faz 

a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 

300, CPC), além da garantia da execução. No caso em análise, verifico 

que a probabilidade do direito da parte embargante restou demonstrada 

através do Registro nº 57.157 do CRI de Sorriso/MT, constante de Id 

12747396, que comprova que a CPR objeto da execução ora embargada 

foi transferida por endosso à empresa Bayer S/A, na data de 16/03/2015, 

conforme AV-1-57157, e que, posteriormente, na data de 03/03/2017, a 

nova credora solicitou o cancelamento do registro (Id 12747401), 

conforme AV-2-57157. Assim, demonstrada probabilidade do direito 

alegado (fumus (fumus boni iuris), entendo que resta evidente que a 

possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora), razão pela qual, após o 

reforço da garantia, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à 

execução é medida que se impõe. A propósito, vejamos os julgados 
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abaixo: "AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

A EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO RELATOR DO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE CONTRA SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DOS REFERIDOS EMBARGOS – RECONHECIMENTO 

DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS 

DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “Em observância ao art. 620, CPC 

e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais 

que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una 

via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma 

concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um 

mesmo crédito” (STJ – 4ª Turma – REsp 160.235/PR – Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – j. 02/09/1999, DJ 11/10/1999). 2. Havendo 

notória relevância da fundamentação dos embargos à execução, 

plenamente possível a concessão de efeito suspensivo aos referidos 

embargos, mesmo nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto 

contra sentença de improcedência do pedido" (TJMT, AgR 25513/2018, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)- destaquei. 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS 

(ARTIGOS 919, § 1º E 921 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos nos art. 919, § 1º do Código de Processo Civil.De acordo 

com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a 

execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento 

que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se 

discute a validade dos títulos executivos.Demonstrada a probabilidade do 

direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar 

danos ou o risco ao resultado útil do processo, a existência de outra ação 

que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens 

suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos à execução é medida cogente" (TJMT, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) - destaquei. Assim, 

DEFIRO liminarmente o pedido de suspensão da execução nº 

1000447-38.2018.811.0040, em trâmite por este Juízo, contudo somente 

após o reforço da garantia ofertada e, desde já, DETERMINO a associação 

de ambos os feitos (execução e embargos à execução) perante o PJE. 

INTIMEM-SE os embargantes para reforçarem a caução oferecida, nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, devendo apresentar também a 

avaliação do imóvel de Id 12747458, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de revogação desta decisão e prosseguimento da execução, devendo a 

caução ofertada ser homologada por este juízo. Após, INTIME-SE a parte 

exequente/embargada para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002282-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SENA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (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)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002282-95.2017.8.11.0040. AUTOR: 

SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SENA DE SOUSA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível a propositura de ação judicial visando o 

recebimento do valor que a parte autora entende como devido, mesmo já 

tendo requerido e recebido valores administrativamente. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

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

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

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001381-30.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARCOS FRANCISCO LISBOA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Lado 

outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte requerida, uma vez que restou demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 
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POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, entendo que 

não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos juntados ao 

feito são suficientes para o fim de comprovar que a parte autora reside 

nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000454-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000454-98.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores. 2.) Assim, declaro 

satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo extinto o feito, com 

fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. 3.) Cumpram-se 

as determinações finais da r. sentença quanto às verbas de sucumbência, 

se o caso. 4.) No mais, conforme requerido, após certificação do trânsito 

em julgado, EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores 

depositados em Id 13997486 em favor do i. advogado de Id 14036395. 5.) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000934-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000934-76.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VILMAR DA SILVA DIAS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) 

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores. 2.) Assim, declaro 

satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo extinto o feito, com 

fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. 3.) Cumpram-se 

as determinações finais da r. sentença quanto às verbas de sucumbência, 

se o caso. 4.) No mais, conforme requerido, após certificação do trânsito 

em julgado, EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores 

depositados em Id 14018039 em favor do i. advogado de Id 14036910. 5.) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. S. (REQUERIDO)

M. M. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. D. O. S. (TESTEMUNHA)

F. L. D. S. C. (TESTEMUNHA)

A. R. M. D. O. (TESTEMUNHA)

I. M. R. (TESTEMUNHA)

U. D. S. R. (TESTEMUNHA)

E. G. B. (TESTEMUNHA)

J. P. C. G. (TESTEMUNHA)

P. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. B. D. N. (TESTEMUNHA)
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I. G. D. C. (TESTEMUNHA)

D. É. B. D. S. (TESTEMUNHA)

E. D. C. S. (TESTEMUNHA)

F. S. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000929-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOÃO 

EDVALDO DA SILVA SOUZA, MOACIR MOTTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto/DH Reconhecida a conexão deste feito com o Processo n. 

1002163-03.2018.8.11.0040 (id. 12965219 deste último), SUSPENDO os 

presentes autos para realização de audiência de instrução e julgamento 

em conjunto. Diante disso, cancelo a audiência aprazada no id. 12748873, 

a qual será posteriormente realizada em conjunto com os autos n. 

1002163-03.2018.8.11.0040. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002871-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRONIO CIRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE JESUS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FELISBERTO STUMM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002927-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA CAVANHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002874-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PRIORI ZANATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002817-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TEIXEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 17/09/2018 às 10h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 18/09/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 24/09/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005577-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELECIR TEREZINHA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 24/09/2018 às 11h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005496-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 25/09/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVANI JOSE GOBBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 18/09/2018 às 16h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAIR DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LENI FORCHESATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000003-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TIBALDI DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000329-62.2018.8.11.0040. AUTOR: LUIZ 

MIGUEL PRESSI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Seguem em 

anexo as informações solicitadas em Num. 13638653 - p. 6. No mais, 

sobre a contestação constante em Num. 13532727, manifeste-se o autor, 

no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no 

prazo de dez dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 196175 Nr: 7476-59.2018.811.0040

 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: ANASTACIA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc/BG.

 Considerando a quantia em valor penhorada, bem como consoante 

pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a existência de 

veículos registrados em nome da embargante, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 15 

dias, o demandante proceda ao recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem recolhimento, conclusos para extinção.

Do contrário, dou regular prosseguimento ao feito, nos seguintes termos:

Considerando o teor dos documentos de fls. 21-22, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas (levantamento do 

valor pelo exequente) com relação ao bem objeto dos embargos, nos 

termos do artigo 678, do NCPC.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar 

a ação (artigo 679, do NCPC).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 196126 Nr: 7455-83.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA GONÇALVES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, inviável a suspensão da execução.Da mesma forma, as 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário derivam das 

hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 141, do CTN), sendo 

aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, nas quais não se 

amoldam o presente caso, mesmo o contido no inciso V, do dispositivo 

legal citado, em razão do entendimento pacificado do STJ, inclusive via 

Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito integral do 

débito fiscal para suspensão da exigibilidade, a saber: “PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO 

PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A propositura de ação anulatória 

de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio 

previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, (...) 2. (...). Tal 

obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda 

Pública de propor a execução fiscal (grifo nosso). Recurso extraordinário 

não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda 

Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, 

da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas 

mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o 

ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica 

do E. STJ. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1ª 

Seção. REsp 962.838/BA. Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 

18/12/2009)Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS 

EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento 

da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do 

NCPC.Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 

dias (art. 17, da Lei 6.830/80).Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANOEL COSTA JANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000191-95.2018.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005250-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1005250-98.2017.8.11.0040 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 o cumprimento mencionado no ID nº 14489668, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FELIPE (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)

 

PROCESSO Nº 1006463-42.2017.8.11.0040 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 o cumprimento mencionado no ID nº 14490619, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011000-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (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)

 

PROCESSO Nº 8011000-64.2014.8.11.0040 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 o cumprimento mencionado no ID nº 14474760 a 14528945, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de 

agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BORGES MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010661-08.2014.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre a petição e documentos constantes do ID nº 14464636 a 

114464688, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1000724-88.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre a petição e documentos constantes do ID nº 14494605 e 

seguintes, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004033-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 10040333-20.2017.8.11.0040 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, 10 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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PROCESSO Nº. PJEC 1000325-25.2017.8.11.0040 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 reclamada da sentença do 

ID. 14292457, bem como do recurso interposto, para querendo apresentar 

resposta no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000325-25.2017.8.11.0040 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 reclamada da sentença do 

ID. 14292457, bem como do recurso interposto, para querendo apresentar 

resposta no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003284-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA NOGUEIRA (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)

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003284-03.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

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. 

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1005526-32.2017.8.11.0040 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 o Depósito Judicial, no ID nº 14547258, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,10 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1000364-17.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

embargado para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 14556331. Sorriso, 

10 de Agosto de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEDRO PERES (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002701-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON LUIZ PETSCH CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 17 de OUTUBRO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca. O 

patrono deverá trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 

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: 1004138-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LOPES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004138-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 05 

DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 15:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GV - TERRAPLENAGEM LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005961-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY NASCIMENTO DE PADUA (EXECUTADO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002706-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONTE (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004343-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004343-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 17 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 10:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002708-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS 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)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão comparecer ao ato juntamente com as partes 

interessadas, ficando a reclamante ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DE GODOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002711-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002713-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZENIR DE ALMEIDA (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002714-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002716-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZENIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA SANTOS 04879407925 (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002717-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZENIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação 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)

 

Processo: 1004417-46.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 10 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação 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)

 

Processo: 1004417-46.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 10 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-89.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002723-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001821-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA GARCIA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002736-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 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)

 

Processo: 1004397-55.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 30 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 11:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca. A patrona deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 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)

 

Processo: 1002455-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 13:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca. A patrona deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca. A patrona deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002761-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002762-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002767-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR RAMOS (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 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)

 

Processo: 1004431-30.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 30 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 15:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002773-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BORTH BLACHECHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002774-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 8011023-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011023-10.2014.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO SUOTNISKI 

REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 
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7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Caso requerido, expeça-se certidão de crédito à parte exequente, como 

título para eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE) ou demais 

providências de seu interesse. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1000078-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de 

setembro de 2018, às 13h20min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação 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)

 

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 
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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 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSIANE DE OLIVEIRA BRAGIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004538-74.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 06 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004603-69.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 17 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 10:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 10 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 1396-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUTO JOSE MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Elizeu Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos e etc.

Tendo em vista que a tentativa de bloqueio judicial, via Bacenjud e 

Renajud, restaram frustrados, conforme se pode identificar em fls. 

180-183, e ante o pleito do item "a", de fl. 176, determino que seja 

expedido MANDADO DE AVALIAÇÃO, conforme requerido, devendo, 

contudo, o EXEQUENTE FORNECER OS MEIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

ÁREA REMANESCENTE DA MATRÍCULA, conforme já determinado em fl. 

174, sob pena de arquivamento.

Havendo advogado constituído da parte executada, intime-se o polo 

passivo, tanto da penhora, quanto da avaliação, na pessoa de seu 

patrono, consoante requerimento do item "b" de fl. 177, consoante 

disposto no artigo 841, parágrafo 1º, do CPC.

Avaliado o imóvel, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão.
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Havendo impugnação, manifeste-se o avaliador e a parte contrária, em 

igual prazo, voltando-me conclusos para decisão.

Do contrário, não havendo insurgência quanto à avaliação, conclusos 

para designação do Leilão Judicial.

CASO ainda NÃO PROVIDENCIADO, deverá o EXEQUENTE COMPROVAR 

O REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL (art. 844, do 

CPC), sob pena de, não o fazendo, restar inviabilizado o Leilão Judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-31.2016.8.11.0040

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:

JOSE MAKOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010739-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE MAKOVSKI Vistos etc. Ante o teor da 

certidão de Num. 10881893, intime-se a reclamante para, no prazo de 

cinco dias, indicar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMY DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (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 DECISÃO Processo: 

8010292-43.2016.8.11.0040. REQUERENTE: IRAMY DOS SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando o teor do 

acórdão proferido pela Turma Recursal (conhecimento e provimento do 

recurso com a improcedência dos pedidos iniciais – Num. 13036593), 

ARQUIVE-SE, MEDIANTE AS CAUTELAS DE ESTILO. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ CARLOTT 

EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA SILVA LIMA 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso 

do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação) em todos os 

endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000792-72.2016.8.11.0040

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:

CLAUDIO SOARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000792-72.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIO SOARES DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação) em todos os 

endereços diversos localizados, observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, intime-se o 

reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000798-79.2016.8.11.0040

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:

ILDEFONSO SCHUQUEL RAMIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000798-79.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: ILDEFONSO SCHUQUEL RAMIRES Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL, na forma requerida em Num. 13004531. 

Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato 

obstado (citação) em todos os endereços diversos localizados, 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 

PJE. Do contrário, intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003086-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: STUMPF E STUMPF LTDA 

REQUERIDO: DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN Vistos etc. Proceda-se com 

a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado (citação) em todos os endereços diversos localizados, 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 
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PJE. Do contrário, intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR FATIMA SILVA MAZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010617-18.2016.8.11.0040 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004619-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS SOARES (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo: 

1004619-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por 

ANTONIO LUCAS SOARES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SORRISO, alegando que em razão de ser portadora de 

arritmia cardíaca e diabetes mellitus, necessita realizar cateterismo 

cardíaco. Diante disto, requer a parte autora a concessão de tutela 

antecipada, determinando a imediata realização do exame, seja via rede 

pública ou particular, neste município ou em outra localidade, tudo 

custeado pelos requeridos. Parecer do NAT no Num. 14660411, atestando 

que há urgência na realização do exame e risco de perda de 

oportunidade, pois se trata de patologia aguda onde há risco de sequelas 

definitivas e óbito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para que se antecipe os efeitos da 

tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do 

direito do autor e o perigo de dano. Diante dos documentos juntados nos 

autos, em se tratando de situação como a relatada neste caderno 

processual, em que há possibilidade de, sem a realização do exame com 

brevidade, a parte substituída ter seu quadro de saúde agravado, resta 

justificada a necessidade de pronta intervenção judicial, a fim de se 

resguardar o direito à saúde deste. Ademais, conforme parecer do NAT, 

há urgência na realização do exame e risco de perda de oportunidade, 

pois se trata de patologia aguda onde há risco de sequelas definitivas e 

óbito. (Num. 14660411). Como é cediço, a dignidade humana deve 

prevalecer sobre os formalismos exacerbados da lei, por se tratar de 

princípio fundamental incluído dentre aqueles norteadores da Carta Magna 

promulgada em 1988. O perigo de dano está explicitado pela possibilidade 

de o paciente ter sua situação agravada caso não seja submetido ao 

exame recomendado, o que justifica o deferimento da prestação 

jurisdicional rogada, sendo verossímil a existência da necessidade 

premente de que a parte requerida disponibilize o exame à parte autora, 

estando, assim, presente os requisitos para o deferimento liminar da 

ordem que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Resta 

comprovada a necessidade de ser realizado o exame com brevidade, em 

respeito, dentre outros, da dignidade da pessoa humana, eis que a parte 

autora está correndo risco de ficar com sequelas irreparáveis. Ademais, 

consigne-se que mesmo se eventualmente a demanda final não for 

provida, a parte requerida não sofrerá maiores prejuízos; por outro lado, 

não deferida a medida liminar e eventualmente provida a demanda final, 

certamente o paciente corre risco de sofrer danos irreparáveis, havendo 

neste caso irreversibilidade se não deferida a ordem liminar, mas não o 

contrário, fato este que não pode passar despercebido, aplicando no caso 

os princípios da razoabilidade da proporcionalidade que demonstram de 

todas as formas ser viável garantir o tratamento enquanto se discute o 

mérito propriamente dito na sentença final. Além disso, é entendimento 

majoritário que a Fazenda Pública é obrigada a efetuar a cobertura dos 

procedimentos e medicamentos necessários, ao tratamento médico do 

paciente, nesse sentido o seguinte julgado: “ REMESSA NECESSÁRIA - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - MULTA 

COERCITIVA - AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. A 

Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, 

estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao 

pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de 

exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do 

paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. (grifei) 

2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros 

mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático”. (TJMT. 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ReeNec 122541/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, J. 27/03/2018, DJE 16/04/2018) 

Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 5º e 196, ambos 

da CF/88; ce art. 300, do NCPC defiro liminarmente o pedido de tutela 

antecipada formulado na inicial, e DETERMINO que o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO disponibilizem às suas expensas 

cateterismo cardíaco, no prazo 05 dias, contados da intimação desta 

decisão em estabelecimento público ou privado, dentro ou fora do Estado. 

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual 

improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, 

prevaricação ou outro tipificável à espécie. Nos termos do Enunciado nº. 1 

da Fazenda Pública, dispenso a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte requerida, para querendo contestar a presente ação, no 

prazo de 30 dias. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001823-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000040-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA ALVES TOLENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000040-03.2016.8.11.0040. AUTOR: MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA - ME RÉU: VILMA ALVES TOLENTINO 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: 1003730-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

GIAN PIETRO D EPIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003730-06.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL 

DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B., GIAN PIETRO D EPIRO 

REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança e danos morais ingressada por GIAN 

PIETRO DEPIRO representado pela ONG – MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL – M.N.C.B, em face de RDM 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, em que pese a juntada de procuração (id. 9125851), o 

procedimento dos juizados especiais cíveis, não admite a representação 

da pessoa física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da 

parte, conforme previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos 

análogos, é a orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

COMBINADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR 

CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. 

AUTOR REPRESENTADO POR PROCURADOR. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, 

"CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA 

PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL 

DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, a capacidade das 

partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam 

perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, 

inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada a figura da representação 

nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do 

comparecimento pessoal das partes nos atos processuais, nos termos do 

art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 

13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-81.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELCIO ANTONOW & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010984-81.2012.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ELCIO ANTONOW & 

CIA. LTDA - ME REQUERIDO: FARDIN & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não providenciando o 

impulso processual necessário. Posto isso, ARQUIVE-SE o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, 

expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003293-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DI DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINO GARCIA (REQUERIDO)

LURDES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003293-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAGDA DI DOMENICO 

REQUERIDO: GINO GARCIA, LURDES GARCIA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que teria locado um imóvel de sua 

propriedade aos reclamados, porém teriam infringido diversas cláusulas 

contratuais, incidindo as multas contratuais previstas, bem como houve 

inadimplência com relação aos aluguéis e despesas referentes a energia. 

Os réus não apresentaram contestação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, ante a ausência de apresentação de contestação pelos 

reclamados, nos termos do Enunciado 74, do FONAJE, DECRETO a 

REVELIA deles, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. A 

presunção deve prosperar neste feito. Isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelos documentos anexos a inicial, cujo valor probante fica 

corroborado pela ausência de impugnação. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, devendo os 

reclamados arcar com todos os valores descritos na inicial, os quais 

totalizam R$3.764,88. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

condenando os reclamados a pagar a reclamante o montante de 

R$3.764,88, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a 

data do vencimento, no que toca ao aluguel, e do efetivo prejuízo com 

relação aos demais valores. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 
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arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000101-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI COLELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000101-87.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: NELI COLELLA Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, 

sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor de 

R$780,00, representada por nota promissória de compra de mercadorias 

pela reclamada. A reclamada, devidamente citada, 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, apesar de citado e intimado, 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 

pelos documentos juntados com a inicial. 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$780,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado na nota promissória 

estampada na inicial. 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: 1005642-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRIZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005642-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: GILMAR FRIZZO Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$740,00, representada por um cheque, o qual fora devolvido 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, apesar de citado e intimado, 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 cheque emitido pelo reclamado, consoante cártulas juntadas aos 

autos. 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$740,00, 

devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque 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. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE NOEMI SEHN (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000782-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELENICE NOEMI SEHN 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

reclamante requer seja reconhecida a inexistência do débito cobrado 

indevidamente pela parte reclamada, ante a ausência de relação jurídica 

entre as partes, bem como a condenação da reclamada em danos morais, 

sob a alegação de que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida que alega não ter contraído. 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, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial. Isso porque, afirmando o consumidor que nunca contratou 

serviço junto à reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade 

da cobrança e, consequentemente, do apontamento junto aos órgãos de 

restrição ao crédito, o que não o fez, razão pela qual, impõe-se a 

declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de 

comprovação da regularidade da cobrança da dívida em questão. 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 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 PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para reconhecer a inexistência do débito discutido na inicial e, 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 
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contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC), bem 

como para determinar que a reclamada proceda com a baixa definitiva do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000939-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGO DO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000939-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANO RODRIGO DO SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui 

uma dívida no valor de R$85,00, representada por prestação de serviços 

para reclamada. A reclamada, devidamente citada, 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, apesar de citado e intimado, 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 

pelos documentos juntados com a inicial. 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$85,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado na ordem de serviço 

estampada na inicial. 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: 1000603-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ZAMBERLAN NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000603-60.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: ADELIA ZAMBERLAN NEVES Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$1.305,00, representada por um cheque, o qual fora 

devolvido 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, apesar de citado e intimado, 

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 cheque emitido pelo reclamado, consoante cártula 

juntada aos autos. 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$1.305,00, devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque 

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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110420 Nr: 2632-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLENO DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o réu Charleno dos Santos Farias, regularmente qualificado, 

da acusação da prática do delito de roubo majorado [art. 157, § 2.º, 

incisos I e II, do Código Penal] e corrupção de menor [art. 244-B da Lei n.º 

8.069/90], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal.Sem custas.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria 

da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. 

Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, em 26 de 

julho de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 97831 Nr: 327-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o MPE na fl. 411 e a Defesa nas fls. 415/416, 

concordaram com o cálculo de pena de fl. 410, homologo-o.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa, e intime-se o reeducando com cópia do 

cálculo de fl. 410.

Aguarde-se em cartório até data prevista para progressão ou qualquer 

outro fato superveniente.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 163843 Nr: 11427-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, A 

PARTIR DAS FLS. 355, HAJA VISTA TRATAR-SE DE PROCESSO DE 

COMPETÊNCIA DE JURI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164722 Nr: 362-06.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CARNEIRO CRUZ, DOUGLAS 

OLIVEIRA ROLVEDA, ALAN FERREIRA, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 
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OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Processo: 362-06.2017.811.0040 Código 164722

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação 

penal pública em desfavor de Rodrigo Carneiro Cruz, Douglas Oliveira 

Rolveda, Marcos Pereira Sirqueira, Jocivaldo Carneiro Araújo e Alan 

Ferreira, já qualificados, imputando-lhes a prática do crime tipificado no 

art.157, §2º, I e II, e art.288, ambos do Código Penal, sendo que o 

processo fora desmembrado em relação ao réu Jocivaldo Carneiro Araújo, 

que não fora localizado para responder a ação penal.

Narra a denúncia que na data de 09 de janeiro de 2017, por volta das 

14h00min, no estabelecimento comercial “Ótica e Relojoaria Dillane”, 

localizado na Av. Natalino João Brescansin, n.954, Centro, nesta cidade, 

os acusados, mediante concurso de agentes, e violência e ameaça 

exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para 

outrem 116 (cento e dezesseis) anéis, 159 (cento e cinquenta e nove) 

pingentes e demais objetos descritos na peça preambular, de propriedade 

de Valquírio Navarro Fernandes.

Consta ainda que nas mesmas ocasiões de tempo e local acima citadas, 

os réus se associaram para a prática de crimes.

Recebida a denúncia (fls.202/203), os acusados foram devidamente 

citados (fls.306, 327 e 352), e apresentaram resposta a acusação 

(fls.336/337, 340/341, 353/354).

Em audiência de instrução (fls.398, 508 e 550 ) a vítima fora ouvida 

(fl.399), bem como os informantes Daiane Carneiro da Cruz (fl.400), 

Michael Leno Ribeiro de Oliveira (fl.401), e as testemunhas Ronei Felix dos 

Santos (fl.402), Gilberto da Conceição Chagas (fl.403), Vitor Hugo Cabelho 

(fl.510), e Giovane Baca dos Santos (fl.511). Posteriormente, os réus 

foram interrogados (fls.552/553, 568 e 583).

Juntou-se o CD de fl.437 com as imagens da câmera de segurança do 

estabelecimento comercial onde o crime apurado ocorreu.

 Em seus memoriais (fls.586/609), o parquet, em suma, requereu a 

condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, 

a defesa do acusado Rodrigo Carneiro Cruz (fls.612/658), em epítome, 

pugnou pela absolvição do acusado e, de forma subsidiária, pelo decote 

das majorantes. Já a defesa dos demais réus (fls.659/670) protestou pela 

absolvição do acusado Alan Ferreira, quanto ao crime de roubo, e pela 

absolvição dos réus Douglas e Marcos, no que pertine à prática do crime 

descrito no art.288, do CP, e de forma subsidiária, pelo decote da 

majorante do emprego de arma de fogo, visto que não apreendida.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Rodrigo Carneiro Cruz, Douglas Oliveira 

Rolveda, Marcos Pereira Sirqueira e Alan Ferreira, já qualificados, 

imputando-lhes a prática do crime tipificado no art.157, §2º, I e II, e art.288, 

ambos do Código Penal.

I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

A materialidade do crime em análise resta devidamente clarificada nos 

autos, principalmente, através do boletim de ocorrência (fls.14/17), auto de 

apreensão (fls.51/52), e termo de apreensão (fls.53/54), termo de 

reconhecimento de objeto (fl.78), termo de entrega (fl.79 e 80), sem 

embargo das demais provas amealhadas aos autos.

Por outro lado, no que tange a autoria delitiva, após a prisão em flagrante 

dos acusados, na fase inquisitória, o policial militar Giovane Baca dos 

Santos (fls.19/20), informou a Autoridade Policial:“recebemos diversas 

informações anônimas via 190 relatando que no endereço localizado na 

Rua Lucas do Rio Verde, n.770ª, Bairro Novos Campos, o suspeito 

Rodrigo (vulgo Maranhãozinho) estaria com alguns destes objetos 

roubados da relojoaria Dillane e que este inclusive deu de presente alguns 

destes objetos roubados da relojoaria em comento para suas irmãs, assim 

sendo, deslocamos até o local e já encontramos em frente a residência o 

conduzido Gilberto usando em seu braço esquerdo um relógio da marca 

Technos (com aspecto de novo), rapidamente entramos em contato com o 

proprietário da loja Dillane que reconheceu o objeto (relógio Technos) 

como sendo de sua propriedade, concomitantemente, Gilberto começou a 

desacatar a guarnição policial, sendo por conseguinte detido. Logo a 

seguir, o conduzido Rodrigo (vulgo Maranhãozinho) aproximou-se do local 

suspeito em seu veículo gol cinza apreendido e, na oportunidade o mesmo 

foi abordado, sendo realizada uma busca veicular. Durante a busca 

veicular foram encontrados alguns objetos reconhecidos como roubados 

da loja Dillane na parte de baixo do banco traseiro do veículo. Assim 

sendo, emitimos voz de prisão a Rodrigo e o encaminhamos ao camburão 

da viatura. (...) Logo a seguir, recebemos uma nova informação anônima 

via 190 relatando que no endereço localizado na Rua Iguaçu, n.330, Bairro 

Nova Aliança, estariam parando alguns envolvidos no roubo da relojoaria 

Dillane e que estes estariam receptando parte dos objetos roubados, 

assim sendo, deslocamos até o endereço suspeito e localizamos o 

conduzido Cristian em atitude suspeita, rapidamente aproximamos e 

realizamos a abordagem policial. Logo a seguir, realizamos a busca e 

localizamos parte do material apreendido neste boletim (objetos roubados 

da relojoaria Dillane, dentre outros). Novamente, logo a seguir, recebemos 

informações anônimas via 190 relatando que parte dos objetos roubados 

na relojoaria Dillane estariam em umas quitinetes com portas vermelhas, 

localizada na Rua Iraí, s/n, Bairro Industrial. Assim sendo, deslocamos 

neste endereço suspeito citado e localizamos os conduzidos Douglas 

Oliveira e Marcos Pereira Sirqueira (vulgo ‘Parázinho’) em posse de parte 

dos objetos roubados na relojoaria Dillane, bem como dos demais objetos 

apreendidos vinculados neste boletim. Neste endereço, na Rua Iraí, s/n, 

Bairro Industrial, nas quitinetes de portas vermelhas já recebemos 

diversos informes anônimos via 190 de que neste local funciona uma boca 

de fumo, e que na data de hoje localizamos juntamente com os objetos 

roubados da relojoaria Dillane uma balança de precisão. Durante entrevista 

com o conduzido Douglas Oliveira e com o vulgo Parazinho, o mesmo 

indicou a residência do próprio Douglas Oliveira, localizada na Rua Santa 

Ana, n.55, Bairro São Domingos, como sendo ponto de apoio dos autores 

do roubo a relojoaria Dillane, rapidamente deslocamos até o endereço 

suspeito e localizamos parte do material roubado da relojoaria, bem como 

os demais materiais apreendidos vinculados a este boletim. Durante 

entrevista com o vulgo ‘Parázinho’ o mesmo afirmou ter cometido o roubo 

da relojoaria Dillane, e que participou também da explosão do caixa 

eletrônico do Banco do Brasil localizado na Av. Blumenau no final de 2016. 

Colocamos em destaque que, durante e logo após o roubo da relojoaria 

Dillane, recebemos diversos informes de que o conduzido Rodrigo (vulgo 

‘Maranhãozinho’) haveria dado apoio de fuga aos infratores do roubo da 

relojoaria em comento em um veículo gol prata, placa de Cuiabá, com rodas 

esportivas, e que na data de hoje o conduzido Rodrigo foi detido 

conduzindo o veículo gol prata, placa de Cuiabá e rodas esportivas, 

apreendido neste boletim.”

 O depoimento do policial militar Victor Hugo Cabelho, que também 

participou das diligências que culminaram nas prisões dos réus, também é 

no mesmo sentido (fls.21/22).

De outro lado, verifica-se que o acusado Marcos Pereira Siqueira, perante 

a Autoridade Policial (fls.42/44) além de tecer considerações sobre ser 

partícipe de organização criminosa, confessou o crime, e declarou que 

“ficou na casa onde foi preso que alugou por R$600,00 para ficar dois 

dias e realizar mais um roubo para depois ir embora e que realizou o roubo 

da joalheria em parceria com o Douglas e o Alan sendo que utilizaram dois 

revólveres calibre .38...”

 Em outra oportunidade, Marcos Pereira Sirqueira (fls.66/71) prestou novo 

depoimento perante a Autoridade Policial, momento em que fora indagado a 

respeito de vários crimes, sendo que sobre o delito em tela, extrai-se que 

“questionado como conseguiu o grupo para realizar a ação na relojoaria, o 

interrogado respondeu que conseguiu na ‘quebrada’ da Sindy, sendo que 

ficou sabendo de uns guris bons que o pessoal tava falando, sendo eles o 

Douglinhas, Alanzinho e vulgo Gordinho, sendo que o último prestou auxílio 

com o veículo Celta de cor vermelho...” (fl.70).

Por sua vez, na Delegacia de Polícia, o réu Douglas Oliveira Rolveda 

(fls.47/49) também confessou o crime, e respondeu que “conheceu o 

Parazinho (Marcos) há aproximadamente 4 dias através de uma amiga 

chamada Sindi que o apresentou quando foi em sua casa e lá combinaram 

de fazer o roubo e ela participou da combinação (...) Que o Alan também 

estava na casa da Sindi quando combinaram o roubo...(...) Que havia um 

quarto participante que era um gordinho dono do carro e o apelido do 

mesmo era Gordinho e que não sabe o nome, mas que mora na região do 

Nova Aliança; Que havia duas armas, sendo que uma foi pega com o 

Parazinho quando foi abordado pela Polícia, um revólver .38 ‘bonito’ e que 

a outra arma ficou com os outros dois que estão foragidos...”

Já o réu Rodrigo Carneiro Cruz (fls.30/32), na fase extrajudicial, negou a 

prática do crime, afirmando que “estava chegando em casa por volta de 

10h da manhã quando foi abordado pela polícia militar; Que disseram para 

ficar do lado de fora na calçada na frente de sua casa enquanto faziam 

uma busca em seu carro e que o mesmo acompanhou; Que afirma que 
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acharam um pingente e uma argola dourada em seu carro e o mostrou (...) 

Que afirma não ter participado do roubo na joalheria (...) Que afirma que 

não sabe onde encontraram os objetos no carro pois ainda disse para a 

polícia que aquilo não era dele; Que afirma que se carro está parado há 

alguns dias pois está parado sem serviço; Que diz que ficou a tarde em 

casa e depois foi no supermercado Del Moro no dia do roubo.”

De outro turno, Alan Ferreira (fls.190/192), na fase inquisitória, disse que 

“não participou do roubo a ótica Dillane.”

Mas Sindy Paulino Barbosa (fls.72/74), em seu depoimento prestado na 

fase extrajudicial, além de declarar envolvimento com criminosos, sobre o 

ponto especificamente do roubo em testilha, relatou que “aproximadamente 

3 a 4 dias, Alan e Hiago foram até sua residência e perguntaram sobre a 

localização de Parázinho e disseram que querem saber o endereço dos 

policiais do Vectra prata; Que Alan disse que iria matar os policiais do 

Vectra prata (tio do Adriel, um policial branco e outro negro) e que esses 

policiais tinham atirado neles no mato” (fl.74).

Ocorre que do boletim de ocorrência de fls.124/125, e de relatório policial 

(fls.130/131) nota-se informações no sentido de que após o roubo, os 

autores fugiram em um veículo celta, de cor vermelha, encontrado em uma 

mata próxima a cidade de Sorriso, sendo que em diligências para 

localizarem os agentes criminosos, a Polícia Militar logrou êxito em 

encontrar o referido veículo ainda quando os autores do crime estavam 

perto dele, ocasião em que houve inclusive troca de tiros.

É sobre tal ponto que a fala de Sindy Paulino Barbosa se refere quando 

cita o acusado Alan Ferreira em seu depoimento.

Ainda, verificando o relatório acima mencionado, colhe-se que após a 

ocorrência da troca de tiros, ao efetuar incursão na mata, os policiais 

localizaram um papel limpo de “atestado de saúde ocupacional” em nome 

do acusado Jocivaldo Carneiro Araújo, que se observa a fl.140, sendo 

que depois descobriram o endereço de Jocivaldo, e em conversas com 

moradores da região, souberam que de fato, Jocivaldo é o proprietário do 

veículo encontrado na mata.

 Contudo, na fase extrajudicial, Jocivaldo Carneiro Araújo (fls.185/187) 

disse que “estava com o carro de seu pai, um celta de cor vermelho, 

estacionado na Av. Natalino João Brescansin, em um ponto anterior a ótica 

Dillane, enfrente a uma sorveteria, o carro já estava desligado e o 

interrogando declara que no momento que já estava fechando os vidros 

foi abordado por três elementos, sendo um deles estava com arma de 

fogo em punho e colocou a arma na sua cabeça (aparentando ser um 

revólver calibre .38) e disse ‘vai no sentido mato, se tu bate ou parar o 

carro você morre’, e então entraram os três no carro, sendo que um foi na 

frente e dois atrás (...) Que ao chegar em uma plantação de eucaliptos, 

próximo ao Marombi e a MT 404, os elementos que estavam sentados no 

banco de trás mandaram o interrogando descer e correr, e ele correu 

sentido contrário aos dos elementos; (...) Que não participou do roubo...”

Além disso, na fase administrativa ainda houve o reconhecimento 

fotográfico realizado por policiais militares (fls.142/143 e 144/145), em que 

reconheceram a pessoa de Marcos Pereira Sirqueira como sendo o 

elemento que disparou contra a guarnição da Polícia Militar em uma área de 

mata próxima a rodovia MT 404.

De outro norte, na Delegacia de Polícia, a vítima do roubo reconheceu, 

através de fotografias, a pessoa dos acusados Marcos Pereira Sirqueira 

(Parázinho), Douglas Oliveira Rolveda e Rodrigo Carneiro Cruz como 

sendo os autores do crime em análise (fls.153/156), sendo que não lhe 

fora mostrado fotos dos demais acusados.

De outra banda, sobre o crivo do contraditório, a vítima fora ouvida 

(fl.399), e relatou, em compêndio, como a ação criminosa ocorreu, 

informando, inclusive, o uso de duas armas de fogo, alinhavando que três 

pessoas ingressaram no estabelecimento comercial para realizar o roubo, 

sendo que mais dois estavam do lado de fora para dar apoio. Sobre essas 

duas pessoas que estavam do lado de fora, a vítima disse que não os viu, 

mas como fora acionado o botão do pânico, o “guardião”, que fora ao 

estabelecimento após o acionamento do botão, permaneceu do lado de 

fora e observou que havia mais duas pessoas dando cobertura a fuga, o 

que lhe foi relatado.

E sobre o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, 

confirmou que reconhecera os três indivíduos que adentraram na loja, bem 

porque pelas filmagens do sistema de câmera de segurança, conseguiu 

fazer o aludido reconhecimento.

O policial Victor Hugo Cabelho (fl.510), em apanhado, ratificou suas 

declarações prestadas na fase policial, e reafirmou, em síntese, que 

participou da diligência na casa situada na Rua Lucas do Rio Verde, que 

pertence ao acusado Rodrigo Carneiro Cruz, sendo que lá encontraram 

dentro do veículo objetos produto do crime, inclusive com etiquetas da loja 

roubada.

Quanto aos réus, em juízo, Douglas Oliveira Rolveda (fl.553), em epítome, 

confirmou sua confissão extrajudicial, como também ratificou que cometeu 

o roubo na companhia de “Parázinho”, ou seja, com o acusado Marcos. 

Porém, em relação aos demais réus, mostrou-se reticente em confirmar o 

que disse na fase extrajudicial. Chegou a afirmar que os comparsas que 

estavam do lado de fora saíram do local, sem mencionar nomes. Contudo, 

em dado momento, disse que pegou o veículo celta emprestado do 

acusado Jocivaldo, sendo que este não saberia qual a intenção dos 

demais acusados.

Já o réu Rodrigo Carneiro Cruz (fl.552), em síntese, negou a prática do 

crime e disse que no momento do roubo ocorrido no dia 09 de janeiro 

estava no supermercado. Também afirmou que conhece a pessoa de 

Sindy, pois estudaram juntos. Afirmou que de fato, levou ela e sua filha em 

determinado dia para fazer compras no supermercado, bem como para 

alugar uma quitinete, contudo, sem saber o propósito da locação, ou seja, 

sem saber para quem residiria na casa alugada.

Por sua vez, o réu Marcos Pereira Sirqueira (fl.568), alinhavou, em 

resumo, que foi o autor intelectual do crime de roubo, quando questionado 

sobre o ponto, sendo que reside em Cuiabá e veio para Sorriso visitar sua 

filha. Disse que conheceu alguns dos corréus em cima da hora, 

referindo-se ao dia do roubo, pois precisava de pelo menos mais duas 

pessoas para lhe dar apoio ao realizar o crime.

Contou que chegou até a pessoa do acusado Alan Ferreira através de 

sua esposa, Sindy, que o conhecia.

Ainda relatou detalhes da ação criminosa, descrevendo o concurso de 

agentes e o uso de arma de fogo. Declarou que entrou primeiro no 

estabelecimento comercial, depois entrou o corréu Douglas. Afirmou que o 

acusado Alan ficou do lado de fora, no apoio.

 Disse também que o veículo utilizado para a fuga, o celta vermelho, que 

estava na esquina do estabelecimento, de fato, é do acusado Jocivaldo, 

mas este não acompanhou a ação, apenas emprestou o veículo para o 

acusado Alan Ferreira. Além disso, disse que a ação criminosa demorou 

cerca de 10 minutos. E quando entraram no veículo estavam apenas o 

acusado Alan, que funcionou como piloto, o réu Douglas e o depoente, 

Marcos.

Após, contou que os outros réus (Rodrigo e Jocivaldo) estão sendo 

acusados porque acha que fora encontrado algo em poder deles, mas 

eles não tem envolvimento com o crime de roubo em testilha, pois nem os 

conhece.

Também disse que nem chegou a haver divisão dos objetos subtraídos, 

pois tudo ainda estava em sua posse.

Portanto, tenho que há provas suficientes para a condenação dos 

acusados Douglas Oliveira Rolveda, Marcos Pereira Sirqueira e Alan 

Ferreira, quanto a prática do crime previsto no art.157, do CP, eis que 

quanto aos dois primeiros, houve a confissão judicial e extrajudicial, 

corroboradas pelo extenso conjunto probatório encartado aos autos, 

como as palavras das testemunhas policiais, da vítima, que reconheceu os 

três acusados nominados aqui, bem como, pelas imagens de segurança 

do circuito de monitoramento do estabelecimento comercial, e também pela 

prova indiciária levantada pela Polícia Judiciária.

Outrossim, não obstante o acusado Alan Ferreira tenha negado a prática 

do crime, a vítima foi enfática ao afirmar que o delito foi cometido por três 

pessoas, sendo que um deles ficou na frente do estabelecimento dando 

suporte, e os outros adentraram ao estabelecimento comercial anunciando 

o assalto, o que pode ser verificado, inclusive, pelas imagens da câmera 

de segurança.

Por outro lado, a vítima reconheceu também o acusado Alan Ferreira, 

como autor do delito em voga, sendo que tal elemento de prova assume 

especial relevo em detrimento da palavra do réu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA 

PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA 

E CONCURSO DE AGENTES [ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO 

PENAL] – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – 

IMPROCEDÊNCIA – FIRMEZA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM RECONHECER 

OS DOIS AGENTES COMO AUTORES DO DELITO – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS PROVAS JUDICIAIS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO 

FEITO PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

A negativa de autoria sustentada pelos réus, mormente quando isolada e 
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inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo 

da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto 

condenatório, principalmente quando as vítimas são firmes em apontá-los 

como autores do delito, valendo ressaltar, nesse sentido, que se o crime 

foi praticado na clandestinidade, o depoimento das vítimas deve ser 

primordialmente valorado, principalmente se corroborado por outros 

elementos de prova, tal como no caso em exame. Condenação mantida. 

Apelo desprovido. (TJ-MT - APL: 00040140620098110042 24575/2013, 

Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/09/2014, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2014).

Logo, a negativa de autoria sustentada pelo réu Alan Ferreira, mormente 

quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas 

colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o 

decreto condenatório.

 Como se não bastasse, calha vincar que a delação de corréu, como se 

nota na espécie, no ponto em questão, quando o agente não procura se 

inocentar é importante elemento probatório, especialmente se corroborada 

por outros meios de convicção contidos nos autos, como no caso.

Nessa toada de ideias é o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE 

ARMA E EM CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉU ANCORADA EM 

OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO 

CONDENATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. A delação tem força probante 

quando lastreada em outros elementos de prova conduzidos ao processo, 

especialmente quando o delator não se exime da responsabilidade frente 

aos ilícitos praticados. (TJ-MT - APL: 00021723020058110042 

24533/2017, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 

27/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

30/06/2017).

Portanto, em relação ao acusado Alan Ferreira, tenho que o pleito 

absolutório da defesa não merece acolhida, eis que resta suficientemente 

demonstrada a autoria e materialidade do delito de roubo quando nesse 

sentido aponta a delação do corréu que não se eximiu da responsabilidade 

penal, em sintonia com as declarações da vítima, bem como, com os 

demais elementos probatórios.

 De outro turno, no que tange ao acusado Rodrigo Carneiro Cruz, tenho 

que não há provas suficientes para a sua condenação, primeiro porque 

ele não confessou o crime. Ao revés, trouxe aos autos as testemunhas 

Michael Leno (fl.401) e Ronei Felix (fl.402) que lhe atestaram um álibi. 

Além, os demais corréus não apontaram Rodrigo Carneiro Cruz como um 

dos autores do crime em análise.

Ainda, em que pese haver testemunho policial dando conta que alguns 

objetos, que, em tese, seriam produto do crime de roubo em voga, teriam 

sido encontrados no automóvel de Rodrigo Carneiro Cruz, fato é que não 

há nenhuma prova que corrobora tal assertiva.

De fato, do Boletim de Ocorrência n.2017.14232 (fls.16/17), e do termo de 

apreensão de fl.51, nota-se que houve a apreensão de alguns poucos 

objetos na Rua Lucas do Rio Verde, residência do acusado Rodrigo 

Carneiro Cruz, sendo 01 relógio de cor prata Oriente, 01 chave de veículo, 

01 pingente dourado, 01 pingente pequeno, 01 taraxinha, um pedaço de 

pulseira de relógio e 01 relógio Tecnhos.

Porém, Gilberto da Conceição Chagas (fl.403) e Daiane Carneiro da Cruz 

vieram a juízo e confirmaram que os objetos apreendidos pela Polícia 

foram devolvidos pois não eram produtos de crime, o que também é 

sustentado pelos termos de entrega confeccionados pela autoridade 

policial (fls.77, 81, 82), bem como pelas fotos mostradas as fls.248/249.

A palavra do corréu Marcos Pereira Sirqueira também sustenta a tese 

defensiva do acusado Rodrigo Carneiro da Cruz, haja vista que aquele 

declarou que todos os objetos roubados ainda estavam em seu poder, eis 

que não houve tempo para realizar a divisão do produto do crime, de sorte 

que não haveria como os produtos do crime em apuração também estarem 

com o acusado Rodrigo Carneiro Cruz.

 Ainda, em nenhum momento os corréus disseram que um veículo VW Gol, 

veículo que o acusado Rodrigo possui, teria dado cobertura ou ajudado na 

empreitada criminosa, haja vista que apenas fizeram menção ao veículo 

celta, de cor vermelha.

Nesse rumo de argumentos, como é por demais cediço, a prolação de um 

decreto condenatório exige a formação de um juízo sólido, inquestionável 

e insofismável acerca da existência do fato, da sua autoria, bem como dos 

demais elementos constitutivos do crime (tipicidades formal e material, 

antijuridicidade e culpabilidade).

Também não há, frisamos, reconhecimento por parte da vítima em relação 

ao réu Rodrigo Carneiro Cruz.

Assim, a formação do convencimento do julgador deve ter por base 

elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Não se 

pode ignorar as provas produzidas na fase policial. Porém, necessário se 

mostra que venham confirmadas em Juízo. E tal não ocorreu no caso em 

tela, vez que nenhuma prova idônea foi produzida no sentido de 

comprovar a materialidade e autoria delitiva do crime apurado na presente 

ação penal em relação ao acusado Rodrigo Carneiro Cruz.

Noutro giro, no que toca às majorantes do crime de roubo em tela, tanto a 

vítima como os réus confessos foram uníssonos em afirmar que houve o 

emprego de arma de fogo. Contudo, a defesa pugna pelo seu decote.

Cediço que remanesce no STJ, tormentosa polêmica acerca da incidência 

ou não da referida majorante do parágrafo 2º, inciso I, do artigo 157, do 

CP, e agora transmutada para o parágrafo 2º-A, inciso I, do mesmo artigo, 

nos casos em que a “arma” não tenha sido apreendida e periciada, para 

fins de aferição de sua capacidade vulnerante, a partir do julgamento do 

REsp 961.863/RS, de relatoria do ministro Gilson Dipp, segundo a qual a 

ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não 

afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I, do parágrafo 2º, 

do artigo 157, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a 

comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

Nesse sentido, a 3ª Seção do STJ acolheu a proposta de afetação do 

REsp 1.708.301-MG ao rito dos recursos repetitivos, conjuntamente com o 

REsp 1.711.986-MG, de sorte a definir tese sobre a seguinte controvérsia: 

se é ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do artigo 157, parágrafo 2º, I, do Código Penal, 

conforme veiculado no Informativo do STJ 0622, de 20/4/2018.

Contudo, como ainda não há julgamento a respeito do tema, fico com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em 

seu Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n.01, 

dispõe que: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código 

Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA 

DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE 

VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

DEFESA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO 

ACOLHIMENTO – PLEITO MINISTERIAL COM FUNDAMENTO EM 

REFERÊNCIAS VAGAS, SEM A CONJUGAÇÃO COM FATOS CONCRETOS 

E RELEVANTES – PRESENÇA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE 

RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE 

ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA – MAJORANTE DO EMPREGO 

DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – 

LESIVIDADE DO INSTRUMENTO PRESUMIDA – CONCURSO FORMAL – 

SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES 

A DIFERENTES VÍTIMAS – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO 

DOSIMÉTRICO – VIABILIDADE – FUNDAMENTOS IGUAIS COM PENAS 

DIFERENTES – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO – DETRAÇÃO – 

DESCONTO SEM PROVEITO PRÁTICO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO 

REGIME PRISIONAL – MATÉRIA QUE PODERÁ SER APRECIADA 

POSTERIORMENTE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – REGIME PRISIONAL 

SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – PENA INFERIOR A 8 ANOS – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, EM SUA MAIORIA – RÉUS 

PRIMÁRIOS – GRAVIDADE DO DELITO QUE, POR SI SÓ, NÃO É 

DETERMINANTE PARA APLICAR O REGIME INICIAL FECHADO – 

RECURSOS CONHECIDOS – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – APELO 

DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR O ERRO 

MATERIAL E REDIMENSIONAR O APENAMENTO NA TERCEIRA FASE DE 

CORRÉU PREJUDICADO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

Fundamentos vagos, a exemplo da “frieza”, “premeditação”, suposto 

"envolvimento em cenários delitivos" e “ousadia ao praticar o fato no 

período noturno”, sem a conjugação com fatos concretos e relevantes 

constantes dos autos, não justificam a elevação da pena-base, quer a 

título de “culpabilidade” ou “consequências do crime”. Presentes 

concomitantemente as atenuantes da confissão espontânea e menoridade 

relativa com a agravante da emboscada, viável a compensação, com o 

redimensionamento da pena, nos termos da jurisprudência pátria. A causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, subsiste ainda que a 

arma não seja apreendida e periciada, bastando que haja provas de que o 
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agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, fato que 

inviabiliza, inclusive, a incursão aprofundada na tese vaga de que a arma 

encontrava-se desmuniciada. Não há falar em crime único quando, num 

mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes 

vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais, incide a regra prevista 

no art. 70 do CP. Constatada a existência de erro material no cálculo 

dosimétrico, impõe-se a correção em sede de apelação. Se idênticos os 

fundamentos para a elevação da pena na terceira fase dos corréus, 

viável o redimensionamento da sanção aplicada em patamar superior ao 

réu prejudicado, em observância ao princípio da igualdade. Só se autoriza 

a detração para fins de determinação do regime prisional estabelecido na 

sentença se o desconto tiver proveito prático, não sendo esta a hipótese 

dos autos. Fixadas as penas-bases no mínimo legal (ou próxima a ela) e 

reconhecidas, em sua maioria, as circunstâncias judiciais favoráveis aos 

réus, que são primários, revela-se inviável o estabelecimento do regime 

prisional mais gravoso, com base apenas na gravidade do delito. (Ap 

16684/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) – grifamos.

Além disso, restou mais que suficientemente demonstrado que o crime de 

roubo em comento fora praticado mediante concurso de agentes, de 

maneira que a majorante também deve incidir na espécie.

II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Descreve a peça preambular ministerial que nas circunstâncias descritas, 

todos os acusados associaram-se, em quadrilha ou bando, para o fim de 

cometer crimes.

Com efeito, Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer reunir-se, 

aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a 

consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que 

não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada 

série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é 

essencial". (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal – Volume IX. 

Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178).

Como bem observa Rogério Greco, "para que se configure o delito de 

associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, 

permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de 

crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um 

único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do 

delito em estudo". (Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. 

São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p. 214).

Verifica-se, então, a seguinte distinção: Na associação criminosa, existe a 

união estável e permanente de três ou mais pessoas, com o objetivo de 

praticar um número indeterminado de delitos, e a consumação ocorre com 

a simples associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja 

efetivamente praticado.

E na espécie, embora alguns dos acusados respondam ou já responderam 

, pela prática de outros crimes, inclusive contra o patrimônio, essa 

circunstância não é o suficiente a demonstrar que os réus estivessem 

estabelecidos, entre si, de forma permanente e organizada, para a 

atividade ilícita.

Sobre o crime em questão, o que se tem nos autos é o depoimento do 

acusado Marcos Pereira Sirqueira narrando com detalhes como chegou a 

cidade e recrutou os acusados Alan Ferreira e Douglas Oliveira Rolveda 

para o fim específico de cometer o crime de roubo apurado nos autos, e 

não crimes indeterminados.

A meu ver, sem mais informações, tenho que somente com uma 

investigação, seria possível averiguar se, de fato, os acusados se uniram 

para a prática delitiva, como imputado.

 Mas com o que existe nos autos, per se, com toda a vênia a 

entendimentos contrários, a ação deve ser julgada improcedente, no 

ponto.

 A propósito, sequer foi esclarecido se há crimes anteriores imputados 

aos acusados em conjunto, se eles referem a todos os indivíduos ou 

isoladamente, tampouco há esclarecimentos das datas dos fatos 

reportados, locais em que esses crimes ocorreram, etc.

Assim, afora a acusação, o que resta é a análise da prática dos crimes 

descritos na denúncia e as palavras dos acusados, que em juízo 

negaram, inclusive, que todos já se conheciam antes da prática do crime 

de roubo em análise e da prisão em flagrante.

 De fato, as suspeitas são extremamente graves, mas demandam 

investigação.

 Nesse sentido também é a lição abaixo:

"Ainda que válidos os indícios, para o oferecimento da denúncia, se neles 

não sente o Juiz convicção para uma sentença condenatória, deve 

absolver o réu, pois, desde que seja formulável uma hipótese de inocência 

não é admissível um pronunciamento condenatório. A verossimilhança, por 

maior que seja, não é jamais a verdade, e somente esta autoriza uma 

sentença de condenação. Condenar um possível delinquente é condenar 

um possível inocente".(TRF AP 3909-BA- Rel. Washington Bolivar DJU 

12/03/80 p. 1290).

Se a existência de outros elementos probatórios pudessem corroborar a 

imputação, teria melhor sorte a pretensão acusatória. Como não há, a 

solução é a absolvição por falta de provas, pois a parte subjetiva do tipo 

integra o ônus probatório da acusação.

Calha vincar que o pronunciamento se atenta exclusivamente para o 

conjunto probatório dos autos, sem qualquer valoração, para fins de 

formação de minha convicção.

Logo, não se comprovou a existência de nenhuma associação criminosa 

envolvendo os acusados, sendo o conjunto probatório extremamente 

nebuloso, de modo que a absolvição, no ponto, com lastro no art.386, VII, 

do CPP, é medida que se impõe, em relação a todos os acusados.

 III – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR Marcos Pereira Sirqueira, Douglas 

Oliveira Rolveda e Alan Ferreira, nas penas do artigo 157, §2º, I e II, do 

Código Penal; e para ABSOLVE-LOS da imputação da prática do crime 

previsto no art.288, do CP; e para ABSOLVER Rodrigo Carneiro Cruz da 

prática de ambos os crimes de que é acusado na presente ação penal.

Passo agora a dosimetria da pena de forma individualizada.

A – MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA.

Crime do art.157, §2º, antigo inciso I, e II do CP:

a) Da pena privativa de liberdade:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, de forma premeditada , e como autor intelectual do crime, 

sendo desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado é 

portador de maus antecedentes, que serão analisados no momento 

oportuno (fl.205). Não há nos autos elementos para verificar sua 

personalidade e sua conduta social. As circunstâncias do crime pesam em 

desfavor do acusado, sendo aqui utilizada a majorante do concurso de 

agentes. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As consequências são 

normais à espécie. No que se refere ao comportamento da vítima, será 

considerada como neutra.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

 Verifica-se, no caso, a agravante da reincidência, de maneira que com 

lastro no art.61, I, do CP, agravo a pena do acusado em 06 (seis) meses, 

fixando-a provisoriamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, 

prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, razão pela qual atenuo a pena em 06 

(seis) meses de reclusão, fixando-a provisoriamente em 07 (sete) anos.

 Em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do 

art.157, do CP, consistente no uso de arma, aumento a pena do acusado 

na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena, razão pela qual a pena do acusado 

resta fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art.33, §2º, ‘a’, do CP.

Mantenho a prisão do acusado, pois remanescem os motivos pelos quais 

a prisão preventiva fora decretada, como a garantia da ordem pública, 

dada a gravidade concreta da conduta ilícita praticada, caracterizada pelo 

modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que 

possui outros feitos criminais em andamento.

b) Da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos 

do CP, condeno o acusado ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 B – DOUGLAS OLIVEIRA ROLVEDA.

Crime do art.157, §2º, antigo inciso I, e II do CP:

a) Da pena privativa de liberdade:
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O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, de forma premeditada , sendo, desta forma, sua conduta 

altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, 

na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ (fl.206). Não há nos autos 

elementos para verificar sua personalidade e sua conduta social. As 

circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo aqui 

utilizada a majorante do concurso de agentes. Os motivos são inerentes 

ao tipo penal. As consequências são normais à espécie. No que se refere 

ao comportamento da vítima, será considerada como neutra.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

 Não há agravantes a serem consideradas. Aplico em favor do acusado a 

atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, 

razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a 

provisoriamente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

 Em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do 

art.157, do CP, consistente no uso de arma, aumento a pena do acusado 

na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 08 anos e 08 

(oito) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena, razão pela qual a pena do acusado 

resta fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art.33, §2º, ‘a’, do CP.

Mantenho a prisão do acusado, pois remanescem os motivos pelos quais 

a prisão preventiva fora decretada, como a garantia da ordem pública, 

dada a gravidade concreta da conduta ilícita praticada, caracterizada pelo 

modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que 

possui outros feitos criminais em andamento.

b) Da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos 

do CP, condeno o acusado ao pagamento de 60 (oitenta) dias-multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 C – ALAN FERREIRA.

Crime do art.157, §2º, antigo inciso I, e II do CP:

a) Da pena privativa de liberdade:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, de forma premeditada , sendo, desta forma, sua conduta 

altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, 

na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ (fl.207). Não há nos autos 

elementos para verificar sua personalidade e sua conduta social. As 

circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo aqui 

utilizada a majorante do concurso de agentes. Os motivos são inerentes 

ao tipo penal. As consequências são normais à espécie. No que se refere 

ao comportamento da vítima, será considerada como neutra.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

 Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do 

art.157, do CP, consistente no uso de arma, aumento a pena do acusado 

na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena, razão pela qual a pena do acusado 

resta fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art.33, §2º, ‘a’, do CP.

Mantenho a prisão do acusado, pois remanescem os motivos pelos quais 

a prisão preventiva fora decretada, como a garantia da ordem pública, 

dada a gravidade concreta da conduta ilícita praticada, caracterizada pelo 

modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva.

b) Da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos 

do CP, condeno o acusado ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 IV - DISPOSIÇÕES COMUNS E FINAIS:

Determino que seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado 

RODRIGO CARNEIRO CRUZ, se por outro motivo não estiver preso.

 Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do 

artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra o réu, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.

Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade 

Administrativa responsável pela custódia, certificando nos autos a data, 

local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o 

respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou 

as razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo 

em 24 (vinte e quatro) horas.

Deixo de condenar os acusados condenados ao pagamento das custas e 

despesas processuais, pois fica deferido os benefícios da Justiça 

gratuita, na forma da Lei.

Dê-se ciência pessoal ao MPE e a DPE, conforme disposição do art. 370, § 

4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

dos condenados no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

 Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da 

seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos dos condenados, 

enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo 

autorizador constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e 

anotações de praxe.

P.R.I.

De Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164035 Nr: 11561-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MATHIAS, CLÉO SEBASTIÃO 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Extinguo a pubibilidade por morte do réu CLÉO SEBASTIÃO AMARAL 

DOS SANTOS, conforme requerimento da defesa de fls. 81/82.

3- Sentença de absolvição conforme mídia em anexo.

4- Defiro o pedido da defesa, para tanto, devolva o valor recolhido da 

fiança à fl. 42, mediante termo de entrega.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.
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MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164035 Nr: 11561-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MATHIAS, CLÉO SEBASTIÃO 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Extinguo a pubibilidade por morte do réu CLÉO SEBASTIÃO AMARAL 

DOS SANTOS, conforme requerimento da defesa de fls. 81/82.

3- Sentença de absolvição conforme mídia em anexo.

4- Defiro o pedido da defesa, para tanto, devolva o valor recolhido da 

fiança à fl. 42, mediante termo de entrega.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168247 Nr: 2333-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 16:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163680 Nr: 11357-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro desistencia testemunhal de acusação.

3- Defiro substituição testemunhal da defesa.

4- Para a oitiva da testemunha Juliana Martins Lima designo o dia

 5- Aguarde o retorno da precatória expedida à fl. 146, com o seu retorno, 

encerrada estara a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, assim, 

abra vista às partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

6- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

7- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129493 Nr: 5058-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA F. DE GÓES F. DE 

LIMA - OAB:4049-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Aguarde o cumprimento da precatória de fl. 127. Com o retorno da 

precatória, encerrada estara a instrução, conforme § 3º do art. 403 do 

CPP, assim, abra vista às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

3- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 13:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153324 Nr: 5547-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BATTISTELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.651

 Processo: 5547-59.2016.811.0040 Código 153324Trata-se de ação penal 

com derradeira apresentação da defesa prévia estando o feito apto ao 

seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.Destarte, 

não sendo o casode absolviçãosumária face não incidência das hipóteses 

do artigo 397 e conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução julgamento para o dia 13/09/2018 às 17:30 

horas(...) Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n. 13939-69.2018.811.0055 (Código: 286075)

Vistos.

Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor Antonio 

Augusto Ribeiro, matrícula 3191 relativo ao quinquênio 24/06/2013 a 

24/06/2018. À fl. 06, consta informação da Central de Administração que o 

servidor não infringiu com o disposto no art. 110 da Lei Complementar 

04/90.

É o relatório. Decido.

Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição expressa no artigo 

109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem como considerando a 

informação prestada pela Coordenadoria Administrativa DEFIRO a 

concessão da Licença Prêmio, requerido pelo Servidor ANTONIO 

AUGUSTO RIBEIRO, referente ao quinquênio de 24/06/2013 a 24/06/2018, 

condicionando seu usufruto ao disposto no art. 111 da supracitada Lei.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 2971-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA INES TINTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fl. 94, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora de que a Carta Precatória expedida 

à fl. 96 foi encaminhada via Malote Digital para a Comarca de Cuiabá/MT, 

bem como para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça naqueles autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256871 Nr: 22145-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ALVES SANTOS

 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

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: 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).No ponto, 

vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a 

esclarecer os pontos controvertidos.Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, 

razão por que nomeio médico perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753, Estrada da Guarita, Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de 

Setembro, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, 

FIXANDO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para a parte demandada depositar os honorários periciais. Afinal, a 

parte demandada requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 

48).Uma vez depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar data, 

hora e local para o início da perícia, encaminhando os quesitos 

apresentados pelas partes e as questões fáticas/jurídicas (para serem 

respondidas como quesitos do Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às 

partes.Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.No mais, DEFIRO o pedido de 

alteração do nome da parte demandada. Assim, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para 

que passe a constar no polo passivo SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

Compulsando os autos, observa-se que a declaração de hipossuficiência 

de fl. 55 encontra-se sem a assinatura da parte demandada. Posto isso, 

INTIME-SE o digno Advogado da parte demandada para, no prazo de 10 

dias, suprir a falha, sob pena de indeferimento, bem como apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, 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”.

 Sem prejuízo da providência anterior, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, de forma fundamentada, especificarem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055
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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: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA, VITOR 

HUGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Passo a sanear o processo e ordenar a produção de provas, analisando 

as questões prévias.

De início, a certidão de fl. 88 revela que a parte demandada, embora 

devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

resposta.

Bem por isso, DECRETO a revelia da parte demandada, na forma do art. 

344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos, bem como determinando a produção de outras 

provas que julgar necessárias.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos que dependam de dilação 

probatória: (a) quais os fatos que ocasionaram o acidente; (b) a dinâmica 

do acidente, tais como: velocidade das motocicletas envolvidas, dentre 

outros fatores que possam ter influenciado na ocorrência do sinistro; (c) 

se houve culpa exclusiva/concorrente da parte autora; (d) quais os danos 

sofridos pela parte autora em decorrência do acidente; (e) o valor dos 

danos materiais.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 15h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme determina o 

art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272540 Nr: 3079-09.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Passo a sanear o processo e ordenar a produção de provas, analisando 

as questões prévias.

De início, a certidão de fl. 133 revela que a parte demandada, embora 

devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

resposta.

Bem por isso, DECRETO a revelia da parte demandada, na forma do art. 

344 do CPC.

No mais, considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos 

e que a legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 03 de outubro de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140805 Nr: 109-46.2012.811.0055

 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: RUTE DE LIMA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DE SOUZA, EDITE 

FERREIRA DE FRANÇA, JORGE SILVA DE JESUS, ROSALVES FERREIRA 

DA SILVA, ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, SEBASTIÃO LUCINDO 

DA SILVA, ALCIDIO BECKER, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA, GILCELEI 

BARATELLI, NEUSELI APARECIDA MOREIRA FERREIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO, EDISON 

SILVA DUARTE, ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, OUTROS, MIGUEL 

CORDEIRO NETO, AGENOR BAGATELLI, JOAIR MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178925 Nr: 21049-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DE MELO, ESTELA 

BERNARDINO DE MELO, CESAR DI DOMENICO, JAEL SOARES DE MELO, 

SOLANGE SOARES DE MELO DI DOMÊNICO, GILCELIA NATALINA 

FERREIRA DE MELO, CÉLIA SOARES, GRACINHA SOARES MOREIRA, 

Luciano Soares de Melo, Suely Soares, DIANE MARA DE MATOS, CELI 

SOARES MOREIRA, JOSE TIBERIO DA SILVA, WARTERLEI SUARES, Paulo 

Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli, ESPOLIO DE JOSE CANDIDO 

MELHORANÇA, JOSÉ PEREIRA PARENTE, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO, ALICE FERNANDES PARENTE, ESPOLIO DE CELISIA 

ARAUJO MELHORANÇA, WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE 

MARTINAZZO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ARI 

GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC e à r. decisão de fl. 363, impulsiono os presentes autos por 

certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE MELO para apresentarem 

resumo da inicial para expedição do edital de citação dos herdeiros, no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: 

ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249363 Nr: 16109-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a manifestação do digno advogado da parte autora, alegando 

que o feito encontra-se devidamente instruído, pugnando pela prolação de 

sentença, a verdade é que ainda pende a regularização do polo passivo 

da demanda, uma vez que não fora possível realizar a citação dos 

confinantes, consoante certidão de fl. 66.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar especificadamente sobre a certidão de fl. 66, devendo 

esclarecer minunciosamente a localização da Chácara 01-E.

 No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o transcurso do prazo para a 

Fazenda Pública Municipal se manifestar, haja vista ter sido devidamente 
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notificada (fls. 63/63-verso).

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Passo a sanear o processo e ordenar a produção de provas, analisando 

as questões prévias.

De início, a certidão de fl. 98 revela que a parte demandada, embora 

devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

resposta.

Bem por isso, DECRETO a revelia da parte demandada, na forma do art. 

344 do CPC.

No mais, considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos 

e que a legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 03 de outubro de 2018, às 18h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249880 Nr: 16517-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GREGORIO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão por que 

CONFIRMO a liminar deferida às fls. 196/196-verso e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte demandante, para DECLARAR quitada a dívida referente 

às parcelas de n° 16 a n° 35, cujos valores estão consignados nos autos. 

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247621 Nr: 14849-33.2017.811.0055

 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: M. R. KOVALSKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (VIA EMBRATEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA RODRIGUES 

MANSUR - OAB:OAB/RJ 140.851, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - 

OAB:8389/MT, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:OAB/RJ 121.429

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência territorial e, por 

isso, DETERMINO a remessa destes autos ao r. Juízo Cível da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro/RJ.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141678 Nr: 1016-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA CATARINA ALMEIDA DE JESUS, JORGE 

SILVA DE JESUS, RONER VENTURA DOS SANTOS, LINDOMAR ALVES, 

JOÃO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA, MARIA 

ESTÉLIA CARDOSO, ALCIDIO BECKER, MILTON FERREIRA DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA DE JESUS, ELISEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

DORIVALDO CARDOSO, MARIA CLARA DE SOUZA, ELQSANDRO JESUS 

NUNES, MAURA RODRIGUES DA COSTA, JOAQUIM BATISTA DA SILVA, 

JOAQUIM BATISTA DA SILVA, ROSALVES FERREIRA DA SILVA, 

SANDRA ZOCAL DE MATOS, AGENOR BARATELLI, JORGE SIMOA DA 

SILVA, FELIX OLIVEIRA DE JESUS, EDITE FERREIRA DE FRANÇA, 

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, EDISON SILVA DUARTE, JOAO 

JOSE VENCESLAU, LUCIANO GONSALES, ANDREIA SILVA MENDES, 

JURANDIR SILVA DE JESUS, LUCIMAR GONÇALVES DE SOUZA DA 

SILVA, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA, JESSICA 

PEREIRA MACHADO, MARIA SUELI BONATTO, MARCIA DE SOUZA LUIZ, 

ERVANIA DOS SANTOS, VIDAL FILHO, LUIZ MARIANO BRIDI, YASUHIRO 

TANAKA, MARIA CICERA DA SILVA SOUZA, MARCIANA BARBOSA DOS 

SANTOS, ROBERTO M TANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) CITE-SE por edital 

os confinantes Maria Sueli Bonato e Márcia de Souza Luiz, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa. II-) 

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte da carta precatória de fl. 417. III-) 

Por conta do lapso de tempo desde a distribuição sem a citação da 

proprietária, tal qual que, no polo passivo, deve constar quem figura na 

matrícula como tal, independentemente das providências anteriores, 

INTIME-SE a DPE para, no prazo de 15 dias, apresentar a matrícula 

atualizada do imóvel, inclusive, manifestando, se for o caso, acerca de 

eventual alteração da propriedade do imóvel, oportunidade em que deverá 

manifestar, ainda, sobre a sorte da carta precatória de fl. 417. IV-) 

(...)CITE-SE o espólio de Yasuhiro Tanaka, na pessoa da inventariante 

indicada no inventário extrajudicial (fl. 431), para, querendo e na qualidade 

de confinante, responder à demanda, no prazo legal. Não se adota 

qualquer apuração administrativa em relação ao Oficial de Justiça que 

lavrou a certidão de fl. 336, haja vista que não mais pertence aos quadros 

do Poder Judiciário. V-) Por conta do esclarecimento de fl. 391, não há que 

se falar em perda de objeto. VI-) Ainda, tendo em conta que a petição 

inicial calca-se no artigo 183 do CF/88, o seu objetivo é garantir moradia a 

quem está dela desprovida, de modo que a prova de que alguns ou todos 

já se encontram inseridos em programa federal de moradia tem nítida 

relevância por conta da ausência superveniente de interesse processual. 

(...) VII-) Promovidas as citações restantes, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara a apresentação ou não de defesa pela parte demandada e pelos 

confinantes. Após, À DPE. Por fim, AO MPE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140805 Nr: 109-46.2012.811.0055

 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: RUTE DE LIMA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DE SOUZA, EDITE 

FERREIRA DE FRANÇA, JORGE SILVA DE JESUS, ROSALVES FERREIRA 

DA SILVA, ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, SEBASTIÃO LUCINDO 

DA SILVA, ALCIDIO BECKER, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA, GILCELEI 

BARATELLI, NEUSELI APARECIDA MOREIRA FERREIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO, EDISON 

SILVA DUARTE, ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, OUTROS, MIGUEL 

CORDEIRO NETO, AGENOR BAGATELLI, JOAIR MARQUES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

A decisão de fls. 479/479-verso visou aferir a situação de Andreia Silva 

Mendes, Eliandra dos Santos Silva, Gilcelei Baratelli, Maria do Socorro 

Conceição, Adriano Rodrigues da Costa, Felix de Oliveira de Jesus, Roni 

Ventura dos Santos, Leandra de tal, conhecida por Lele, e Jorge Santos 

Silva (se não for a mesma pessoa de Jorge Simoa da Silva), definindo se 

se seriam ocupantes da área e, se ocupantes, a apresentação do 

respectivo endereço, inclusive, com o concurso de esforços de Janaína 

Catarina de Almeida Jesus, que preside a associação constituída pelos 

demandados (fl. 435).

A DPE, às fls. 482/482-verso, em contato com Janaína Catarina de Almeida 

Jesus, não esclareceu com minudência a questão sobre serem ou não 

ocupantes do imóvel em litígio, bem como não apresentou o endereço 

atualizado.

Logo, pecando pelo excesso no que tange à comunicação dos eventuais 

envolvidos no litígio, PROMOVA-SE a citação por edital de Andreia Silva 

Mendes, Eliandra dos Santos Silva, Gilcelei Baratelli, Maria do Socorro 

Conceição, Adriano Rodrigues da Costa, Felix de Oliveira de Jesus, Roni 

Ventura dos Santos, Leandra de tal, conhecida por Lele, e Jorge Santos 

Silva.

Nesse passo, desde já NOMEIO a DPE como curadora especial, razão pela 

qual, oportunamente, deverá ser intimada para apresentar defesa.

Na mesma oportunidade, a DPE deverá esclarecer a petição de fl. 462, 

mormente se a demanda perdeu objeto.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar réplica à resposta 

de fls. 478/478-verso, tal qual à apresentada pela citação editalícia ora 

determinada.

Mais um passo à frente, CERTIFIQUE se os citados à fl. 428 e à fl. 465, 

conforme determinado à fl. 437, apresentaram defesa no prazo legal.

 Por fim, AO MPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151984 Nr: 593-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EURICO MELLO GOES, MOISES RIBEIRO, 

ILTON SILVA, ODETE DE MELLO GOES DA SILVA, EDVALDO GALDINO DE 

SOUSA, MARIA CICERA DA SILVA SOUZA, OSVALDO NUNES FONSECA, 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIA ESTELA DA FONSECA, 

NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS, MARLENE DA SILVA 

MACHADO, MARCIA DE SOUZA LUIZ, SILVANI DE SOUZA VIEIRA, UEDER 

DE CARVALHO SAMPAIO, SILVIO COSME DOS SANTOS, ELISABETE 

SILVA DE JESUS, FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA, 

WEBERSON CARVALHO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARLOS CARPENEDO, IMOBILIARIA 

TANGARÁ LTDA, IVO DALEFFE, RUTE DE LIMA LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 I-) JULGO EXTINTO a demanda sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos autores já contemplados pelo 

programa MINHA CASA MINHA VIDA do Governo Federal, permanecendo 

no polo ativo apenas Edvaldo Galdino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, 

Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa Silva dos Santos, Weberson 

Carvalho Sampaio e Francisco Chagas Patriolino Sousa.II-) Sem prejuízo 

da providência anterior, haja vista o tempo transcorrido desde a última 

informação, OFICIE-SE à Prefeitura Municipal para que informe 

precisamente se os autores Edvaldo Galdino de Souza, Osvaldo Nunes 

Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa Silva dos Santos, 

Weberson Carvalho Sampaio e Francisco Chagas Patriolino Sousa, com as 

qualificações constantes da exordial, foram contemplados com o 

programa MINHA CASA MINHA VIDA do Governo Federal ou qualquer 

outro programa de moradia, consignando o prazo de 15 dias para 

resposta(...).No mesmo sentido, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, 

consignando o prazo de 15 dias para resposta(...)Com as respostas, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem, pugnando 

o que entenderem de direito, mormente para indicar precisamente se 

houve a perda superveniente do objeto da vertente demanda.Por fim, AO 

MPE.III-) CITE-SE por edital o confinante Ivo Daleffe, 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. Por fim, AO 

MPE.IV-) INDEFIRO o pedido de extinção anômala da vertente demanda por 

conta do acordo formulado nos Autos n. 6351-31.2006.811.0055, Código 

Apolo n. 56858.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 31 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 36,74 (Trinta 

e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Arash Kaffashi, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, 

observando-se que, caso a parte pretenda a penhora, depósito, avaliação 

e intimação, deverá efetuar o recolhimento da complementação de mais R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), na forma acima descrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 3277-42.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI CHAPARRO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 99 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 895,00 
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(Oitocentos e Noventa e Cinco Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114569 Nr: 4749-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS, MAURO ELGER, MAURO ELGER, HEDER ALVES PORTELA, 

GUSTAVO GARCES ELGER, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEDER ALVES PORTELA, Cpf: 

01599653141, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado HEDER ALVES PORTELA, nos termos 

do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, observando que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Despacho/Decisão: Vistos.Primeiramente, observar a Secretaria de Vara 

que, uma vez apresentado pedido de execução de sentença, o 

processamento desse pleito deve passar pelo crivo do Juízo.Assim 

sendo, na forma do artigo 523 do CPC, INTIMEM-SE os executados 

Cuiagrãos Indústria e Comércio de Cereais e Mauro Elger, 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%.INTIME-SE o executado Heder Alves Portela, 

por edital, conforme o artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, 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%.Por outro lado, ante a revelia da parte demandada/executada Carlos 

Alberto Oliveira, não há o porquê proceder à intimação para pagamento 

espontâneo, a exemplo do seguinte julgado:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no processo de 

conhecimento, e prosseguindo o autor através do requerimento de 

cumprimento de sentença, não é necessária a intimação pessoal do 

demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 

70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)Tal 

entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:“A ausência 

de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase de 

conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial pela 

dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 

366).Logo, desnecessária a intimação do executado que, na fase de 

conhecimento, fora citado pessoalmente e permaneceu inerte. Muito 

bem.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. 

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência, 

oportunidade em que deverá esclarecer se o valor depositado quita 

integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o 

silêncio como inexistência de remanescente.Em seguida, diante da conta 

bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro 

Judicial.No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º 

da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no 

tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.Por outro lado, 

na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de 

levantamento de honorários e de débito principal, cada levantamento 

deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as providências 

necessárias, conforme acima delineado.Com a transferência, INTIMEM-SE 

as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda não tenha 

sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá esclarecer 

se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Élida Juliane Schneider, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197642 Nr: 12887-43.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINHO PAULO ORTH, MARCIA LURDES ORTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 468/484 pela parte autora. 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 requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou petição à fl. 267 informando a juntada 

de comprovante de pagamento das custas das diligências do Oficial de 

Justiça, entretanto, nenhum anexo acompanhou a referida petição. Desta 

forma, em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 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:

 Certifico e dou fé que a guia nº 98583 foi recolhida como custas judiciais 

e não como diligência de oficial de Justiça, nos termos da informação de 

fls. 153, oriunda da Coordenadoria Administrativa. Desta forma, em 

atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280194 Nr: 9120-89.2018.811.0055

 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): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

30/30-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

2.550,70 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Maria Célia de Sousa da Silva, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 66 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 69), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262313 Nr: 26452-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR, MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, às 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação 

entre as partes, o mais breve possível, devendo as partes comprovar nos 

autos a participação na oficina com a juntada do certificado.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262563 Nr: 26628-82.2017.811.0055

 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: JCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 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:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório 

às fls. 82/84, a fim de que seja expedido mandando de constatação no 

intuito de coibir eventual venda do imóvel, ou locação do bem, 

considerando que não houve o consentimento da parte requerente.

É importante destacar que na decisão de fls. 56/58 restou determinado a 

indisponibilidade do bem imóvel denominado lote 19 (dezenove) quadra 06 

(seis), localizado no loteamento Residencial Alto do Boa Vista.

Ademais, restou oficiado a empresa denominada “Empreendimentos 

Imobiliários Habitem Ltda” e ao Cartório e Registro de Imóveis com a 

finalidade de informar sobre indisponibilidade do bem imóvel em apreço.

Desse modo, tendo em vista que já consta na presente demanda a 

existência de determinação no que diz respeito a indisponibilidade de 

bens, entendo que não merece prosperar o pedido de expedição de 

mandado de constatação.

Até mesmo porque inexistem elementos comprobatórios evidentes, nesta 
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oportunidade, que demonstre possível venda ou locação do imóvel por 

parte da requerida, motivo pelo qual se mostra desnecessária a pretensão 

em questão.

POSTO ISSO:

I – INDEFIRO o petitório de fls. 82/84.

II – Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos 

termos do art. 450, do Código de Processo Civil).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284357 Nr: 12556-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVMF, FKCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeada como curador provisório o Sr. Carlos Valmir Marques Freitas, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

interditanda Fernanda Kerli Caravina Freitas, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencente ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 23/10/2018, 

às 13h45min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a equipe do juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, devendo-se entregar relatório no prazo de 10 (dez) 

dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em relação à habitação?a)O 

imóvel utilizado pela parte autora é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas 

pessoas moram na residência, idade e atividades, grau de parentesco?

c)Quais as condições da habitação?d)Há fatores que colocam em risco a 

saúde ou interferem na convivência do grupo familiar? Quais?e)Na 

residência há fatores facilitadores à funcionalidade (como adaptações 

arquitetônicas)? Quais?f)Há fatores que colocam em risco a saúde ou 

interferem na convivência do grupo familiar?02) Em relação ao avaliado...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265928 Nr: 29108-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido Rogélio Ferreira Ramos para comparecer 

pessoalmente a Oficina de Pais e Filhos, bem como para que traga seus 

filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, inclusive os adolescentes de até 

18 (dezoito) anos, para participarem conjuntamente desta solenidade que 

se realizará no dia 14 de setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central 

da UNIC, nesta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após a comprovação das partes de participação na oficina, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281510 Nr: 10240-70.2018.811.0055

 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: IS, SAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - 

OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de sua procuradora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de 

que proceda com a inclusão da representante legal do menor no polo ativo 

da presente demanda, bem como promova o pagamento das custas e 

taxas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil.Com a emenda e recolhimento das 

taxas e custas processuais, venham-me os autos conclusos.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226279 Nr: 15270-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSR, GHDSD, LFDSRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após a comprovação das partes de participação na oficina, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169076 Nr: 9890-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDM, CS, PAM, GSM, CSM, JTDS, CDD, LSdM, JSDM, 

SS, SSDMDD, WS, GNFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo de suspensão de fl.269. Assim sendo, intimo a parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção 9CPC, art. 485, iniciso III).

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258850 Nr: 23936-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC;II - DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 

15h00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269044 Nr: 55-70.2018.811.0055

 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: CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após a comprovação das partes de participação na oficina, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235513 Nr: 1852-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.112-MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da data da oficina de pais e 

filhos, INTIMEM-SE as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina 

de Pais e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 

(seis) anos de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, 

para participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 

14 de setembro de 2018, às 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, abro vista ao Ministério Público, para querendo, manifestar-se 

acerca do pedido de fls. 110/114.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286079 Nr: 13947-46.2018.811.0055

 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: JB, ERICA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE MACHADO, EDINALVA BASÍLIO DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250641 Nr: 17300-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.
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Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após a comprovação das partes de participação na oficina, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262154 Nr: 26367-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após a comprovação das partes de participação na oficina, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284334 Nr: 12514-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98).II - 

CONCEDO a guarda provisória das crianças Mirelly Cristina Souza 

Ferreira, Amanda Kamilly Souza Ferreira e Mariana Vitoria Souza Ferreira 

em favor do Sr. Geovane Gil Gonçalves Ferreira, ora requerente, sem 

prejuízo de revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo 

de guarda provisória das infantes em favor do requerente.III - Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - Cite-se 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.V – 

Caso não haja acordo entre as partes, intime-se a equipe técnica deste 

Juízo, para que, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência do requerente, a fim de verificar a situação em que as infantes 

se encontram.

 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, EDMA CEZÁRIO DE 

MORAIS, EDSIRLEY QUADRA CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO RODRIGUES - 

OAB:1626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo os procuradores, VALDOMIRO RODRIGUES OAB/MT 

1626, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA OAB/MT 4306, JOSÉ LEONARDO 

DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB/MT 24949, JOSÉ ANTÔNIO DUTRA 

OAB/MT 4470 e RICARDO SOUZA DUTRA OAB/MT 11233, dos termos da 

seguinte sentença: "(...). 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."Yandra Millena A. Sousa Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265831 Nr: 29064-14.2017.811.0055

 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: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - 

OAB:23338/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 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.40, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.46, através de 

seu advogado. Assim sendo, intimo o advogada da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para 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.: 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:

 Certifico que intimo a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 180/185.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269293 Nr: 310-28.2018.811.0055

 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: CLEIDE ARAUJO ESTEVES, CLEITON ARAUJO ESTEVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Cleide Araújo Esteves e Cleiton 

Araújo Esteves.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fl. 16, este 

juízo determinou que fossem sanadas as irregularidades das peças 

processuais que se encontravam sem assinaturas.

Embora devidamente intimado (fl. 17), o procurador da parte requerente 

deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 18)

Deve-se ressaltar que o feito se encontra paralisado desde o mês de 

fevereiro/2018, aguardando impulsionamento do procurador da parte 

autora.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe.

Senão vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código 

de Processo Civil:

“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321, parágrafo único, do CPC.

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

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286078 Nr: 13945-76.2018.811.0055

 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: DLM, SUELI MARIA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SEIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:a) INDEFIRO os alimentos provisórios pleiteados, ante a 

insuficiente demonstração da probabilidade da paternidade, b) Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.c) Cite-se a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do 

CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:I) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);II 

que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.III) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).IV) 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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245617 Nr: 13244-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGB, SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito:

I - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 II - INTIMEM-SE as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de 

Pais e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) 

anos de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Cumpra-se, com a máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281490 Nr: 1003632-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 22/23, que designo o dia 

15/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283680 Nr: 12033-44.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA, JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 37, que designo o dia 

08/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284334 Nr: 12514-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGGF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 40/41, que designo o dia 

22/10/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267301 Nr: 30120-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIAS ABRANTES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 31/32, que designo o dia 

08/10/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285532 Nr: 13486-74.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 6, o exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa judiciária no 

valor de R$ 45,78 (quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 

ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 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, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Tanaka, 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 os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, BEM COMO PARA JUNTAR AOS 

AUTOS UMA CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281676 Nr: 10375-82.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT

 Autos nº: 281676.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo.

 Por conseguinte, considerando que a parte embargada já apresentou 

impugnação às fls. 30/34, intime-se a parte embargante para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 13356-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em razão da conciliação ter restado inexitosa, intimo a 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, 

advertindo-a que, caso permaneça em silêncio, a execução será 

suspensa por 1 ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição, conforme prescreve o 

despacho de fl. 51 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa de fl. 50, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285585 Nr: 13532-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAMAO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Bairro Jd. 

Araputanga, depositando em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63485 Nr: 5004-26.2007.811.0055

 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: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 870/872 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285044 Nr: 13086-60.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERNANDA PORTEL, ELIANE CRISTINA PORTEL, 

CELIA REGINA PORTEL DE OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA PORTEL, RENATO 

BATISTA PORTEL, SUELY APARECIDA PORTEL DE SOUZA, RICARDO 

JUNIOR PORTEL, WALTER PORTEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT, CEZAR ROBERTO ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 

OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALVES FORTES - 

OAB:27.335-PR, ELSON SUGIGAN - OAB:15.723/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação contida no despacho de 

fl. 512, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, 

quais sejam: CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 34.563,74 (trinta e 

quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e quatro 

centavos);TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE r$ 20.000,00 (vinte mil reais),( 

a serem recolhidas mediante guias próprias ao FUNAJURIS, a serem 

emitas no Site www.tjmt.jus.br - custas e taxas, final ou remanescente) 

CUSTAS AO DISTRIBUIDOR não oficializado, no valor de R$ 110,19 ( cento 

e dez reais e dezenove centavos)depositando na Conta Corrente 

nº104126-6, Agência 1321-8 do Banco do Brasil S.A, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238 698 799 04, no prazo de 15 (qinze) dias, 

juntando comprovante nos autos, mediante petição.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 EDITAL LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ºLEILÃO DIA03/09/2018às 14

h00minhoras

2°LEILÃO DIA11/09/2018às 14h00min

horas

AUTOS N.º 3015-77.2010.811.0055

código :124011

 EXEQÜENTE: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

EXECUTADO: SÉRGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA KASPRZAK 

SOMMAVILLA E FLORA TANGARA LTDA

VALOR DO DÉBITO: R$ 104.814,93 em 30/10/2017

BEM: 01) Lote urbano nº 01 da quadra 74, da planta geral da cidade de 

Progresso, município de Tangara da Serra (MT), com área de 525 m2, com 

as seguintes divisas e confrontações: com frente para a Rua Cuiabá 

medindo 15 metros e aos fundos com a mesma dimensão, divisando com 

terras

 pertencentes ao Sr. Edvaldo Fernandes de Lima, de um lado divisando 

com a Rua Santos Dumont, que com a qual faz esquina, medindo 

35metros, e do outro lado divisando com o lote 02, medindo também 

35metros, matricula 5.151 do CRI de Tangara da Serra (MT).02)Lote 

urbano nº 02 da quadra nº 74 da planta geral da cidade de Progresso, 

munc. Tangara da Serra MT) com área de 525 m2, com as seguintes 

divisas e confrontações: com frente para Rua Cuiabá medindo 15 metros, 

aos fundos com a mesma dimensão, divisando com terras pertencentes 

ao sr. Evaldo Fernandes de Lima, de um lado divisando com o lote 01, 

medindo 35,00 metros e do outro lado com a mesma dimensão onde divide 

com o lote nº 03, matricula 5.152 do CRI de Tangara da Serra (MT).ÔNUS 

RECURSO OU CAUSA PENDENTE: AV1/5.151 e AV/1/5.152 ambas 

matrículas se encontram

 gravadas com INDISPONIBILIDADE DE BENS 2ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande, processo nº 00000610520165230107 em nome de Levi 

Verg

inio Ponce. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 14.093,00 corrigido até 05/2018

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS

: Átrio do Fórum de Tangara da Serra MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado pelo maior lanço independentemente do valor da avaliação 

ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)Parcelamento: oferta de 

pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista 

e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do 

próprio bem.(Art. 895). LEILOEIRO

: Wellington Martins Araujo. (65) 999971717 www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285590 Nr: 13533-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Centro desta 

cidade, depositando 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.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - 

OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que, intimo o exequente para retirar a certidão para fins de 

averbação da penhora efetuada nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215507 Nr: 6432-28.2016.811.0055

 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): GILBERTO ALVES CAMARGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 18/07/2018 o prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento do débito, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220587 Nr: 10553-02.2016.811.0055

 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: KARLA PAINI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RODRIGO ASCARI SOARES DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:21994/O, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 4478-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIS BROCK - OAB:OAB/SP: 91311

 Certifico que, regularizando mais uma vez a capacidade postulatória do 

banco executado, visando evitar futuras nulidades, intimo-o para efetuar o 

pagamento do débito, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 

15 dias, conforme a decisão de fl. 186 e v.º, a seguir parcialmente 

transcrita: "Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil. Fica a parte 

devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por 

cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, fica desde já determinada a utilização do sistema 

BACENJUD para busca de dinheiro, sendo desnecessário o credor 

diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro 

prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil. Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente 

desde já advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem 

indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do 

processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).Com relação ao petitório de fls. 185, informo que o alvará expedido 

para transferência dos valores depositados em juízo se encontra às fls. 

180."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que decorreu em 26/07/2018 o prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento do débito, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161600 Nr: 12345-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA DE CASTRO CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARANGONI COSTA, MASSA 

FALIDA DO ESPOLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7 690, PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6211/MT, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 Autos nº: 161600.

 Vistos,

 Às fls. 299 o advogado Adhemar Carlos Rodrigues Cruzado, informou o 

falecimento da autora Ernestina de Castro Chieregatto e a sua renúncia ao 

mandato que lhe foi outorgado, tendo pugnado pela intimação dos 

familiares da de cujus acerca da renúncia.

 Às fls. 300/301 compareceu aos autos Shirlene Chieregatti alegando ser 

filha da autora Ernestina de Castro Chieregatto, informando o falecimento 

desta, requerendo sua sucessão pelos herdeiros.

Assim, requereu a citação dos herdeiros e a suspensão do processo até 

a regularização do polo ativo.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, indefiro o pedido de fls. 299 para a intimação dos familiares 

da de cujus Ernestina de Castro Chieregatto acerca da renúncia do 

mandato, pois desnecessária, já que o art. 682, II, do Código Civil 

estabelece que o mandato é cessado pela morte do outorgante.

 Diante da comprovação do óbito da autora Ernestina de Castro 

Chieregatto, determino seja realizada a intimação de seus herdeiros, 

descritos na petição de fls. 300/301, para que se manifestem sobre o 

interesse na sucessão processual e promovam a habilitação, no prazo de 

60 dias.

 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, I, do 
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Código de Processo Civil).

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 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: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273478.

 Vistos,

 Nesta data realizei a busca via INFOJUD, obtendo os novos endereços.

 Assim, assinalo nova audiência de conciliação para o dia 13 de novembro 

de 2018, as 13:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se para as demais determinações de 

fls. 103.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261922 Nr: 26234-75.2017.811.0055

 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: MARIA GENILZA SANTOS DE DEUS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 261922.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Maria Genilza Santos de Deus Guedes.

 Requerido: Banco Honda S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

em 17 de outubro de 2017, por Maria Genilza Santos de Deus Guedes em 

face de Banco Honda S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou contrato de 

financiamento junto à parte requerida para aquisição de uma motocicleta 

com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 314,39.

 Seguiu narrando que, mesmo tendo realizado o pagamento das parcelas 

antes da data do vencimento, foi surpreendida com a inscrição do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito referente à parcela 14/48 com 

vencimento em 26/06/2017.

 Para comprovar a veracidade dos fatos alegados fez juntada aos autos 

do comprovante de inclusão de seu nome junto ao SPC, conforme fls. 30 

dos autos.

 Por conta disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para 

exclusão do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

e, ao final, a declaração de inexistência do débito, bem como o 

recebimento de indenização por danos morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/30.

A inicial foi recebida às fls. 31/33, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação, bem como foram deferidos os pedidos de 

antecipação de tutela, inversão do ônus da prova e gratuidade da justiça.

Às fls. 34-vº a parte requerida foi citada.

Às fls. 35/36 a parte requerida comprovou o cumprimento da decisão que 

deferiu a antecipação de tutela.

 Às fls. 37/38 a conciliação restou inexitosa.

Às fls. 53/71 a parte requerida apresentou contestação sustentando que 

a parcela 14 se encontra em aberto, uma vez que a Caixa Econômica 

Federal não efetuou o repasse do valor.

 Sustentou, com isso, que não pode ser responsabilizada por ato derivado 

de culpa de terceiro, bem como a inexistência de dano moral ante a 

ausência qualquer conduta ilícita e prova do prejuízo moral, no entanto, 

caso não seja esse entendimento, que o valor dos danos deve ser fixado 

de forma razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

 Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e pela condenação da autora nas verbas 

sucumbenciais.

 A contestação foi impugnada às fls. 74/87.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 92 a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 93.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo 

questões prejudiciais a serem decididas, passo imediatamente à análise do 

mérito da demanda.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais, ante a inclusão 

indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito referente a 

um débito que foi devidamente quitado.

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado pela parte autora, através 

do comprovante de fls. 25, que houve o pagamento da parcela que 

ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

antes da data do vencimento.

 Por outro lado, em que pese a alegação da parte requerida atribuindo 

culpa de terceiro, o que segundo ela, a eximiria do dever de indenizar, 

entendo que eventual omissão da Caixa Econômica Federal quanto ao 

repasse do valor recebido, não exime a responsabilidade da parte 

requerida, uma vez que optou por aderir convênio com aquela instituição 

financeira para receber boletos de sua emissão.

 Sendo assim, a parte requerida é responsável pelos atos do agente 

arrecadador que foi autorizado para cobrança da parcela devida pela 

parte autora.

 A corroborar referido entendimento colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO 

REALIZADO EM CASA LOTÉRICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

REPASSE DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 

71006008338, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/06/2016)(Original sem grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. ADIMPLEMENTO DE DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. 

AUSÊNCIA DE REPASSE DO NUMERÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. 

DANO MORAL. FATO DE TERCEIRO NÃO VERIFICADO. Havendo a 

possibilidade de o boleto ser pago em qualquer agência bancária até o 

vencimento, a ausência de repasse do numerário adimplido de uma 

instituição financeira para outra não tem o condão de exonerar a ré, da 

responsabilidade pelo lançamento do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes. Encontrando-se quitada a dívida, é indevido o registro 

desabonatório em órgão de proteção ao crédito, gerando danos morais 

indenizáveis. Culpa exclusiva de terceiro não verificada. Existência de 

liame negocial entre a ré e o Banco que emitiu o documento de cobrança. 

Valor da indenização mantido. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS, 

Apelação Cível Nº 70058447608, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso 

Domingos Pereira, Julgado em 26/03/2014) (Original sem grifo)

 Nesse passo, não há dúvidas de que a inscrição do nome da autora nos 

cadastros do SPC foi indevida, uma vez que já estava devidamente 

quitada.

Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 
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pela parte requerida e o dano moral suportado pela parte autora.

Quanto ao dano moral, na concepção moderna prevalece a orientação de 

que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "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." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 

2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Ademais, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito causam 

constrangimento, humilhação e vergonha, que são justamente os 

sentimentos que integram o dano moral.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, resta agora ser discutido o 

valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar a inexistência do débito referente parcela nº 14 com vencimento 

em 26/06/2017 do contrato de financiamento celebrado entre as partes, 

bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

confirmando a tutela de urgência concedida às fls. 31/33.

 Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos 

termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do 

REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 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, 07 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210605 Nr: 2575-71.2016.811.0055

 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: DOUGLAS ALBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 210605.

 Natureza: Ação de indenização.

 Requerentes: Douglas Albrecht.

 Requerido: Energisa Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

em 25 de fevereiro de 2016 por Douglas Albrecht em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos já qualificados.

 Em apertada síntese, sustentou a parte autora que no dia 02/10/2015, em 

razão de um incêndio proveniente do contato da vegetação com a fiação 

elétrica, teve parte de sua propriedade queimada, tendo experimentado 

dano material no valor de R$ 12.848,00, além de danos morais.

 Relatou que informou a parte requerida acerca do ocorrido e solicitou o 

ressarcimento pelos prejuízos experimentados, porém, incialmente foi 

solicitada uma certidão do Corpo de Bombeiros e, após a apresentação da 

certidão, o pedido foi negado sob o argumento de que havia transcorrido 

mais de 90 dias da reclamação.

 Aduziu que na época uma moradora da região já havia informado a 

requerida da necessidade cortar a vegetação.

 Assim, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 12.848,00, bem como em 

indenização por danos morais no valor correspondente a 20 salários 

mínimos.

 Requereu a gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/28.

 A inicial foi recebida às fls. 29 com deferimento da gratuidade da justiça.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 30-vº), apresentou 

contestação às fls. 31/45 requerendo, em preliminar, a revogação da 

gratuidade da justiça.

 No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o suposto 

dano e o fornecimento de energia elétrica.

 Sustentou, ainda, que os documentos apresentados pela parte autora não 

demonstram que o incêndio tenha se iniciado em razão de curto circuito 

em cabos.

 Impugnou o documento apresentado para fins de comprovação de danos 

materiais, bem como sustentou que não praticou qualquer ato ilícito a 

justificar a condenação em indenização por danos morais.

 A contestação foi impugnada às fls. 48/50.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 54 a parte requerida 

requereu a produção de prova pericial e documental e a parte autora às 

fls. 55 pugnou pela produção de prova oral.

 Às fls. 56/57 o feito foi saneado, sendo deferida a produção de prova 

documental e oral, ficando consignado que a necessidade de realização 

de prova pericial seria analisada após a produção da prova oral.

 Às fls. 64/66 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do autor, a oitiva de 

duas testemunhas por ele arroladas e as partes tendo dispensada a 

produção de prova pericial.

 Às fls. 89/90 e fls. 93 as partes apresentaram os memoriais finais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 A parte autora pretende a condenação da parte requerida pelos danos 

materiais e morais experimentados, em razão de um incêndio proveniente 

do contato da vegetação com a fiação elétrica.

Em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos 

necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato 

lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); 

b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) 

existência de um dano.

 Todavia, tratando-se a parte requerida de concessionária de serviço 

público, a sua responsabilidade perante os usuários é objetiva, consoante 

dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
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eficiência e, também, ao seguinte:

 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

 Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente 

entre o fato e o dano efetivamente ocorrido, sendo desnecessária a 

aferição de culpa.

 Portanto, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e os danos alegados pela parte autora.

 Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as 

fotografias de fls. 13 e fls. 16/28 e a prova testemunhal produzida, verifico 

que restou demonstrado que o incêndio que destruiu a cerca da 

propriedade do autor, ocorreu em razão do curto circuito proveniente do 

contato da vegetação com a fiação elétrica.

Isso porque, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o curto 

circuito proveniente do contato da vegetação com a fiação elétrica, 

ocasionou queimadas na região da Agrovila, incluindo a propriedade do 

autor.

 Por outro lado, a parte requerida, como concessionária de serviço 

público, possuía o dever de fiscalização e vigilância nas proximidades da 

rede de energia elétrica com o fim de evitar sinistros, mormente pelo risco 

que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, 

responde pelos prejuízos causados pela sua omissão. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAL - ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO EM ÁREA 

RURAL, PROVOCANDO INCÊNDIO E DESTRUIÇÃO DE ÁREA DESTINADA A 

PASTAGENS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO TIDA 

COMO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 

6º, DA CÁRTULA FUNDAMENTAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA - VERIFICAÇÃO 

DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO A TÍTULO 

DE DANO MORAL PRUDENTEMENTE FIXADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. 1 - Por força do disposto no art. 37, §6º, da 

Constituição Federal, a concessionária de energia elétrica responde 

objetivamente por danos causados a proprietário de área rural 

decorrentes de rompimento de cabo de energia de alta tensão que, caindo 

sobre o imóvel daquele, provocou incêndio e destruiu toda a área 

destinada a pastagem. 2 - A responsabilidade civil objetiva independe da 

perquirição de culpa da empresa prestadora de serviço público, bastando 

a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre o 

fato lesivo e a ação daquela para surgir o dever de indenizar, dever esse 

que somente é afastado se restar demonstrada a culpa exclusiva da 

vítima ou de terceiro, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 3 - 

Não tem o condão de excluir a responsabilidade pelos danos causados na 

propriedade rural o fato de se tratar de rede de transmissão construída 

por ordem do proprietário do imóvel, pois, além de ser a responsável pela 

transmissão da energia elétrica, a concessionária tem também o dever de 

fiscalização e vigilância, sobremodo quanto ao preenchimento das regras 

técnicas de funcionamento e da regularidade da manutenção da rede de 

distribuição, encargo que lhe é conferido, inclusive, pela Resolução n. 

456/00 da ANEEL. 4 - A indenização pela prática de dano moral deve ser 

fixada em valor suficiente a cumprir o seu papel punitivo e pedagógico, 

evitando-se que o ofensor reitere na prática do ato danoso, bem como o 

papel de compensar a vítima pela lesão sofrida. Atendidos esses 

pressupostos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

deve ser mantido o valor prudentemente fixado pelo juiz a quo a título de 

danos morais no caso concreto. 5 - Igualmente, restando comprovados 

nos autos os prejuízos decorrentes do ato danoso à propriedade rural, 

deve ser mantida a condenação da concessionária em danos materiais, 

nos moldes fixados na sentença recorrida. 6 - Recurso conhecido, mas 

improvido. (TJ-MT, Ap 125081/2010, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2011, Publicado no DJE 

11/10/2011) (Original sem grifo)

Diante disso, cabia à parte requerida a prova dos direitos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do que dispõe o 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, como visto, 

não se desincumbiu ao deixar de comprovar que os danos não foram 

decorrentes de sua conduta.

Ademais, registro que as partes dispensaram a produção de prova pericial 

(fls. 64)

Logo, pelo conjunto probatório acostado aos autos, restou comprovado os 

requisitos autorizadores para a responsabilização da requerida, ante a 

existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída à parte 

requerida e os danos alegados pela parte autora.

 Acerca dos danos sofridos em decorrência do incêndio, entendo que o 

pedido de indenização por danos materiais merece integral acolhimento, 

tendo em vista que a parte requerida não desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, ao deixar de comprovar que o valor apresentado pelo autor está 

acima da média de mercado, ainda que tenha sido impugnado.

 Assim, acolho o valor apresentado pela parte autora para fins de 

comprovação do dano material e fixo o valor da indenização em R$ 

12.848,00.

 Por outro lado, não se pode olvidar que a desídia da parte requerida em 

regularmente fiscalizar as redes elétricas para o fim de evitar a ocorrência 

de acidentes, como no caso dos autos, acarretou ao autor frustação, 

estresse e desespero ao ver sua propriedade em chamas sem ter muito o 

que fazer, razão pela qual, deve a requerida ser condenada a indenizar o 

autor pelos danos morais sofridos. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – 

QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - MÁ CONSERVAÇÃO – 

INCÊNDIO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 37, § 

6º, DA CF/88 – DANO MATERIAL EMERGENTE – COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS – PERDA DE LAVOURA – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO 

– DANO MORAL – CABIMENTO – RISCO À INTEGRIDADE EVIDENTE – 

VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – 

RAZOABILIDADE DA VERBA – RECURSOS DESPROVIDOS. Como 

prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os 

postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo 

risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, 

salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou 

força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos 

termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.Assim, constatado do 

conjunto probatório, especialmente das fotografias e da prova 

testemunhal, que a queda do poste de energia elétrica decorreu do seu 

péssimo estado de conservação, e encontrar-se deteriorado, em 

decomposição, a manutenção da sentença que reconheceu a 

responsabilidade da requerida é medida que se impõe.Comprovado pelo 

autor que o dano material emergente correspondente ao custo do poste, 

da sua instalação e dos honorários do engenheiro agrônomo contratado 

para vistoriar a plantação perdida – a fim de apurar os prejuízos causados 

pelo incêndio provocado pelo rompimento do cabo de energia elétrica – 

escorreita a sentença quanto à condenação da requerida ao pagamento 

do respectivo valor.De igual forma, deve ser mantida a condenação em 

lucros cessantes correspondente à perda de uma safra de trinta pés de 

guaraná se os laudos técnicos de vistoria confirmam tal prejuízo.Presente 

o dano moral pelos transtornos psíquicos pelos quais passou o autor 

quando teve sua propriedade/plantação incendiada pela desídia da 

concessionária de energia elétrica, cujos danos materiais poderiam ter 

ocorrido em maior proporção e por sorte, não acarretou nenhuma lesão ou 

ferimento de natureza corporal seja nas pessoas que ali habitam seja nos 

animais. Mantém-se o valor de R$10.000,00 para os danos morais, se 

atendidos os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Mostra-se 

razoável os honorários advocatícios fixados no limite mínimo previsto no 

artigo 80, §2º do CPC, por incidir o valor atualizado da condenação.” 

(TJ-MT, Ap 98136/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 06/10/2016) (Original sem grifo)

 Nessa senda, considerando que a indenização extrapatrimonial (dano 

moral) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e 

social sofrido pela autora e, de outro dissuassório da conduta lesiva do 

ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau 

social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve 

ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor 

que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e 
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proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte 

autora para condenar a requerida ao pagamento:

 a) do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, 

devendo ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - 

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 

a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o 

percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, 

isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o 

julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP;

 b) do valor de R$ 12.848,00 (doze mil oitocentos e quarenta e oito reais) a 

título de dano materiais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data do incêndio, com incidência de juros de mora segundo o 

percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

 A título de sucumbência, condeno a requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas processuais e ainda honorários advocatícios em favor 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 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, 06 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 14722-95.2017.811.0055

 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: ANDERSON ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 247461.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Anderson Alves de Santana 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

ambos qualificados.

Sustentou o requerente que foi vítima de acidente de trânsito em 

21/02/2016, sendo atendido no Hospital Municipal de Tangará da Serra 

pelo SAMU com fraturas no fêmur, causando-lhe sequelas de natureza 

permanente.

Seguiu narrando que no referido hospital foi constatado a gravidade da 

lesão, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de fratura 

da diáfise do fêmur.

Alega que em decorrência do acidente esta afastado de suas funções 

laborais desde 20/02/2016, de modo que recebe auxilio doença desde 

01/03/2016.

 Por conta disso, pugnou pela procedência dos pedidos com a 

condenação da requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

seguro obrigatório em conformidade com a intensidade da lesão sofrida.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/32.

Às fls. 33/34 foi determinado a apresentação do requerimento 

administrativo feito junto à seguradora.

 A inicial foi recebida às fls. 37/38, momento em que foi designada 

audiência de conciliação (a qual restou infrutífera, fls. 41/42) e concedida 

a parte autora a gratuidade judiciária.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

53/63. Preliminarmente, a empresa ré alegou falta de interesse de agir, 

decorrente da ausência de requerimento administrativo, falta de nexo de 

causalidade, frente à ausência do laudo do IML, documento obrigatório 

para verificação da existência e quantificação das lesões parciais 

permanentes, bem como a carência da ação, visto que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos não contém validade.

 No mérito, sustentou a improcedência da demanda frente à falta de 

comprovação de que o autor realizou o pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT, a ausência de nexo, a necessidade de perícia, a qual requereu e 

apontou os quesitos a serem respondidos pelo perito (fls. 64) e o quantum 

indenizatório, devendo ser apurado o grau e extensão da 

debilidade/invalidez que foi acometida a vítima.

Sustentou, ainda, que sobre eventual condenação deverão incidir juros de 

mora a contar da citação, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e que os honorários sejam arbitrados em no máximo 10%.

Pugnou, ao final, pela produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial documental suplementar e pericial.

 A contestação foi impugnada às fls. 66/78.

Determinada a especificação de provas, ambas as partes pugnaram pela 

produção de prova pericial (fls. 81/82 e fls. 83/84).

 É o necessário à análise e decisão.

Por reputar imprescindível a fase probatória, passo a sanear o feito.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

requerida em sua contestação.

Primeiramente, não há que se falar em ausência de interesse de agir em 

razão de não haver pedido administrativo prévio, pois conforme cópia do 

protocolo do requerimento às fls. 36, a parte autora realizou o pedido 

administrativo prévio, porém, não obteve resposta, o que lhe motivou a 

ingressar com a presente ação.

 Portanto, está presente a necessidade, utilidade e adequação da inicial, 

razão pela qual, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

 No que tange à alegação trazida pela parte requerida de que o autor não 

trouxe à baila o laudo do IML, de modo que supostamente falta de nexo 

causal entre os fatos narrados, tenho que tal questão se confunde com o 

mérito, eis que fundada na responsabilidade pelo pagamento do valor 

indenizatório.

 Por essa razão, a preliminar arguida será analisada juntamente com o 

mérito da demanda.

No mesmo sentido, quanto à alegação de carência da ação em 

decorrência de que o boletim de ocorrência acostado nos autos foi 

confeccionado 05 (cinco) meses após o acidente, não merece prosperar, 

visto que tal situação por si só não invalida o documento, eis que não é 

único meio de prova para se comprovar que as lesões alegadas são 

decorrentes do acidente em tela.

Restam, portanto, afastadas as preliminares arguidas.

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 pericial.

Para produção da prova pericial 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 da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se a perita acerca da nomeação e intime-a 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 a parte requerida 

pagar a perícia, já que foi ela quem requereu. Desde já anoto que o não 

pagamento dos honorários ensejará o reconhecimento da preclusão 

quanto à referida prova, sendo que este Juízo irá presumir verdadeira a 

extensão da lesão relatada.

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 
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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.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103934 Nr: 2746-09.2008.811.0055

 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 BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Autos nº: 103934.

 Vistos,

 Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento (fls. 

665/667), determino a suspensão do presente feito até o julgamento do 

recurso, tendo em vista a relevância da questão discutida para o 

prosseguimento do presente feito.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA 

RAMOS, VALTENIR JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº. 200985.

Vistos,

Considerando que o arrematante não trouxe aos autos nenhum elemento 

capaz de alterar a situação fática anteriormente verificada, indefiro o 

pedido de reconsideração formulado às fls. 332/333.

Por conseguinte, sem prejuízo das determinações proferidas na decisão 

de fls. 350 e considerando que o arrematante informou expressamente o 

desinteresse no pagamento do lance à vista, cumpra-se também o item 2 e 

seguintes da decisão de fls. 319/323.

Autorizo a devolução dos valores já pagos pelo arrematante por meio de 

transferência para a conta informada às fls. 333.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196789 Nr: 12266-46.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS, VALTENIR 

JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, DILIAN COSTA 

OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, OSMAR ARCIDO MAGGIONI - OAB:1012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº: 196789.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 493 e documentos de fls. 494/498, entendo que 

deve ser autorizado o levantamento do valor depositado por Vanderlei 

Reck Júnior em 26/02/2018, mediante a expedição de alvará em favor do 

arrematante na conta de sua titularidade.

 Isso porque, é certo que, com a assinatura do auto em 30/08/2017, 

considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação, 

transferindo-se ao arrematante os frutos pendentes, deixando de integrar 

o patrimônio do devedor, independentemente de formalização do registro 

da carta de arrematação no Registro de Imóveis.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. 

ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

ALUGUÉIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORMALIZAÇÃO DO AUTO 

DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA CARTA 

DE ARREMATAÇÃO. FRUTOS DO BEM ARREMATADO. DIREITO DO 

ARREMATANTE. (CPC, ART. 694; CC/1916, ARTS. 530, I, e 533). 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Assim como sucede nas operações 

de venda e compra de imóvel, desde a celebração do respectivo contrato, 

normalmente por escritura pública, a transferência do domínio e posse 

sobre o bem já se opera entre transmitente e adquirente. O registro 

posterior do contrato no registro imobiliário, com a transferência da 

propriedade sobre o imóvel, é requisito de validade perante terceiros 

(efeito erga omnes), mas não entre os próprios contratantes, já obrigados 

desde a celebração do negócio. Ante terceiros é que somente com o 

registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, 

aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação contratual 

originária, a transferência de domínio de imóvel. 2. O mesmo ocorre na 

arrematação de bem penhorado em execução, quando o devedor 

executado, após devidamente lavrado e formalizado o respectivo auto, já 

não pode desconhecer sua condição de expropriado do bem imóvel que 

antes lhe pertencia. No momento em que a alienação judicial se torna 

perfeita e acabada, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor, 

independentemente de formalização do registro imobiliário da Carta de 

Arrematação. 3. No caso, a relação jurídica em exame é aquela travada 

entre a própria executada expropriada, como locadora, e o arrematante, 

sócio da sociedade empresária locatária, não tendo os referidos artigos 

do anterior Código Civil, que tratam do registro do bem imóvel, o alcance 

pretendido pela ora recorrente. 4. Em julgado recente, proferido em caso 

análogo, esta Corte Superior entendeu prevalente a antecedente 

arrematação, perfeita e acabada, até mesmo em face de outro credor, 

noutra execução (REsp 866.191/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011). 

5. Recurso especial desprovido.” (REsp 698.234/MT, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 30/04/2014) 

(Original sem grifo)

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 493 e autorizo o levantamento do 

valor depositado por Vanderlei Reck Júnior em 26/02/2018, mediante a 

expedição de alvará em favor do arrematante na conta de sua titularidade 

(fls. 493).
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 Feito isto e cumpridas todas as determinações constantes na decisão de 

fls. 416/421, proceda-se a devolução da presente carta precatória.

 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.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 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.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265147 Nr: 28566-15.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TOLEDO-PR, COOPERATIVA DE CRÉDITO E 

INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO 

- PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RALPH PEREIRA MACORIM - OAB:46123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265147.

 Vistos,

 Realizei nesta data busca de endereço via INFOJUD, sendo que a 

informação obtida é a mesma que já consta nos autos.

 Assim, diga a parte exequente em 05 dias.

 Nada sendo requerido, devolva-se com nossas homenagens.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269812 Nr: 840-32.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA MATO GROSSO-MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e catorze reais 

e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220504 Nr: 10465-61.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220504.

 Vistos,

 Realizei nesta data busca de endereço via INFOJUD.

 Assim, cite-se o executado no novo endereço informado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159215 Nr: 7975-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM HELFENSTEIN

 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: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Autos nº: 159215.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal é medida extrema.

 Ante o exposto, determino por agora apenas a busca de bens via 

RENAJUD.

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Nada sendo requerido, fica a parte Exequente desde já advertida de que 

o processo será suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23849 Nr: 3864-93.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TEIXEIRA RAMOS

 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:

 Autos nº: 23849.
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 Vistos,

 Indefiro o pedido de expedição de ofício ao SICREDI, SICOOB e UNICRED, 

haja vista que as cooperativas de crédito já estão abrangidas pelo sistema 

BACENJUD .

No mais, realizo nesta data a busca via INFOJUD, que já tinha sido 

autorizada na decisão de fls. 226.

Ocorre que a informação obtida é que a executada não apresentou 

declaração do imposto de renda.

Assim, resta prejudicada a busca de bens.

Por conseguinte, suspendo o processo 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).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 Autos nº: 261288.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Space Pizza Bar Ltda - ME.

 Embargado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à execução opostos por Space Pizza Bar Ltda - 

ME em face do Banco do Brasil S.A., ambos devidamente qualificados.

Em síntese, a embargante alegou a existência de excesso de execução 

em razão de estar cobrando juros e correção monetária cumulada com 

comissão de permanência.

Sustentou ainda que houve cobrança abusiva de comissão ao FAMPE, no 

percentual de 10%, aduzindo que esse percentual não poderia ultrapassar 

3%.

Assim, alegou que o valor devido é de R$ 120.186,76.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

 Às fls. 13 foi determinada a emenda da inicial a fim da parte embargante 

juntar seus documentos constitutivos e comprovar seu estado de 

hipossuficiência.

 Às fls. 15 a parte embargante emendou a inicial, juntando os documentos 

de fls. 16/46.

Os embargos à execução foram recebidos às fls. 47/48, sem a atribuição 

de efeito suspensivo. Foi deferido o pedido de gratuidade à justiça.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou impugnação às fls. 

50/61 alegando, em síntese, a liquidez do título executivo, a regularidade 

dos encargos contratados e a inexistência de excesso de execução.

 Às fls. 64 foi certificado o decurso do prazo para a parte embargante se 

manifestar acerca da impugnação.

Vierem os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

A parte embargante alegou a existência de excesso de execução em 

razão da parte embargada estar cobrando juros e correção monetária 

cumulada com comissão de permanência, bem como alegou ser abusiva a 

cobrança de comissão ao FAMPE, no percentual de 10%, aduzindo que 

esse percentual não poderia ultrapassar 3%.

No que tange a comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmulas n.º 294 e 296), 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).

 Em análise à cédula de crédito comercial, verifico que foi pactuada a 

cobrança de comissão de permanência, nos seguintes termos:

 Assim, na cédula de crédito comercial não houve cumulação de comissão 

de permanência com outros encargos, no entanto, atento à memória de 

cálculo de fls. 29v/30, verifico que no período de inadimplência foram 

cobrados: juros remuneratórios de 8,24% ao ano, juros de mora de 1% ao 

ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final, diferentemente do que foi 

convencionado na cédula de crédito.

 Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de 

permanência, exclui-se a possibilidade de exigência cumulativa com os 

encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e 

com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual), devendo 

haver apenas a cobrança de comissão de permanência.

 Nesse sentido é a Súmula nº 472 do STJ: “A cobrança de comissão de 

permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

 Portanto, no caso em apreço, no período de inadimplemento, deverá ser 

cobrada apenas a comissão de permanência, cujo valor não poderá 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato, devendo ser excluídos os juros remuneratórios de 8,24% ao 

ano, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

 No que tange a alegação de abusividade de cobrança de comissão ao 

FAMPE, ela não merece prosperar, pois existiu a previsão de garantia 

suplementar de até 80% do valor financiado pelo Fundo de Aval às Micro e 

Pequenas empresas – SEBARE/FAMPE (fls. 24 do processo de 

execução), tendo a parte embargante autorizado o percentual da 

comissão em 11,9, conforme se infere das fls. 29V do processo de 

execução.

Assim, não há abusividade no percentual da comissão, pois o pagamento 

foi expressamente autorizado pela parte embargante.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – apelo que não impugnou 

concretamente os encargos e tarifas tidas por indevidas – impugnação 

excessivamente genérica – conhecimento do apelo prejudicado quanto a 

esse aspecto. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL – garantia do contrato pelos equipamentos 

financiados, hipoteca de bem imóvel e garantia complementar do 

SEBRA/FAMPE – alegação de que o crédito disponibilizado é inferior ao 

valor dos equipamentos – situação não evidenciada – apelantes que 

anuíram com o financiamento de 80% do valor dos equipamentos – título 

executivo revestido de liquidez e exigibilidade – pagamento de comissão 

ao SEBRAE/FAMPE – licitude – pagamento autorizado – hipótese de que 

essa modalidade de contratação foi solicitada pela devedora principal – 

ocorrência de prejuízos à empresa em decorrência da entrega tardia dos 

equipamentos – fatos não comprovados – partes que anuíram 

expressamente que o desembolso dos recursos estaria na dependência 

da efetiva liberação pelo órgão alocador – hipótese ademais, de que os 

documentos constantes nos autos demonstram que a aquisição dos 

equipamentos antecedeu a data de liberação do crédito – pretensão de 

exclusão da garantia hipotecária instituída sobre bem imóvel, sob a 

alegação de se constituir bem de família – inadmissibilidade – proprietária 

do bem que assumiu obrigação como avalista da empresa da qual é sócia 

– hipoteca instituída espontaneamente por ela, com anuência expressa do 

marido – impossibilidade de desconstituição da garantia que foi por ela 

ofertada – exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 

3º, inciso V da Lei nº 8.009/90 – recurso desprovido, quanto à parte 

conhecida”. (TJSP; Apelação 0012531-89.2011.8.26.0566; Relator (a): 
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Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

São Carlos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de 

Registro: 21/09/2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXEQUIBILIDADE DO 

TÍTULO E REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CONHECIMENTO 

PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. A apelação 

interposta pelo embargante merece ser conhecida apenas em parte, 

porquanto postula a reforma da sentença em ponto do qual foi vencedor. 

Inexistência de interesse recursal. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM 

RELAÇÃO AO AVALISTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

ACERCA DA MORA. Tratando-se de dívida líquida, consubstanciada em 

título executivo válido e exigível, afigura-se desnecessária a prévia 

notificação ou interpelação dos devedores para fins de constituição em 

mora, porquanto o simples inadimplemento, nos termos do caput do artigo 

397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi. REVISÃO 

CONTRATUAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a aplicação da 

legislação consumerista aos contratos firmados com instituições 

financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), tal, por si só, 

não implica a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais não 

impugnadas pela parte. Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Conforme restou assentado na 

Corte Superior, no julgamento do REsp. n. 973.827-RS, é admitida a 

capitalização mensal dos juros nos contratos firmados a partir de 31 de 

março de 2000 (Medida Provisória n. 1.936-17/00), desde que pactuada. 

Além disso, a previsão da incidência de tal encargo, nas cédulas de 

crédito comercial, de acordo com a orientação da Súmula n. 93 do 

Superior Tribunal de Justiça, resta admitida. Abusividade e/ou ilegalidade 

não verificada na cédula de crédito comercial em liça. ENCARGOS DE 

MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA E MULTA 

CONTRATUAL. Tratando-se de crédito incentivado, deve ser afastada a 

cobrança da comissão de permanência, na medida em que a legislação 

aplicável aos contratos da espécie prevê, para o período de inadimplência, 

apenas a cobrança de juros de 1% ao ano e multa moratória de 2%. TAXA 

DE FUNDO DE AVAL. Estando devidamente pactuada a previsão de 

cobrança de comissão pela concessão da garantia complementar pelo 

SEBRAE/FAMPE e sendo essa legal, é de ser mantida a estipulação 

contratual impugnada. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não sendo 

revisados os encargos contratuais da normalidade (juros remuneratórios e 

capitalização de juros), não há falar em descaracterização da mora. 

Inexiste óbice, dessa forma, à cobrança dos encargos de mora pela 

instituição financeira credora. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Considerando a 

alteração do julgamento na via recursal, tendo ambas as partes se 

sagrado sucumbentes, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos 

entre as partes. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 

Tendo em vista a modificação do decisum recorrido e a distribuição dos 

ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca das partes, 

resta preju majoração da verba honorária fixada na sentença. 

APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE”. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70068320431, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho 

Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/10/2016).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte embargante para declarar a ilegalidade da cobrança, no período 

de inadimplemento, de juros remuneratórios de 8,24% ao ano, juros de 

mora de 1% ao ano e multa de 2%, devendo ser cobrada apenas a 

comissão de permanência, cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos 

da Súmula nº 472 do STJ.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios que, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo 

Civil, fixo em R$ 4.000,00, devendo cada parte arcar com 50% das verbas 

sucumbenciais, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação à parte embargante, em razão da concessão da gratuidade de 

justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito, translade-se cópia para a execução em apenso.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9212 Nr: 1883-68.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA., SILVINO INACIO 

VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO INACIO VIER, HENRIQUE ALVES 

BALLEJO, SERRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Autos nº: 9212.

 Vistos,

 Bungue Alimentos S/A opôs embargos de declaração em face da decisão 

de fls. 659/660, sustentando ter havido erro material quanto à 

aplicabilidade do direito de retenção da coisa depositada para garantir o 

pagamento das despesas devidas em razão dos serviços de depósito e 

armazenagem.

 A parte exequente/embargada se manifestou às fls. 672/676, pugnando 

pela rejeição dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício 

apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 659/660, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, em que pese as alegações da embargante, a decisão 

embargada não obstou o recebimento dos valores devidos em razão dos 

serviços de depósito e armazenagem pela embargante, mas sim que a 

parte deveria se valer de ação própria, por se tratar de verba cobrada por 

terceiro.

Portanto, a decisão embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão conforme alegou a parte embargante.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 663/668, por 

inexistirem os vícios apontados.

 Intimem-se para fins recursais.

 Às providências.
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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.: 178247 Nr: 20373-16.2014.811.0055

 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 SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178247.

 Vistos,

 O pedido de fls. 179 já foi analisado e decidido às fls. 140, restando 

referida decisão não atacada pelo recurso cabível.

 Assim, forçoso reconhecer que operou a preclusão.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 179.

 No mais, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 65.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186309 Nr: 3725-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, LIMAGRAIN 

BRASIL S/A, REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 186309.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, indefiro por agora o pedido de fls. 1.448.

 Quanto ao pleito de fls. 1.449, entendo que o mesmo deve ser acolhido, 

eis que pertinente a tentativa de busca de veículos por meio de consulta 

ao RENAJUD.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 1.449.

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231742.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal é medida extrema.

 Ante o exposto, defiro apenas o pedido de busca de bens via RENAJUD 

(fls. 67).

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Nada sendo requerido, fica a parte Exequente desde já advertida de que 

o processo será suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230541 Nr: 18946-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE TEREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 230541.

 Vistos,

 Nesta data localizei novo endereço do Sr. Paulo E. C. Paniago.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197075 Nr: 12487-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 197075.

Vistos,

 Diante da medida tomada às fls. 60, entendo que devo agora deferir a 

busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos 

autos que a parte exequente empreendeu várias tentativas para localizar 

bens do devedor, sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a 

possibilidade da quebra do sigilo fiscal da parte executada quando 

exauridos, pelo exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução 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 (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140864 Nr: 171-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA ROCHA DE CARVALHO FELIPE, 

OVIDIO MENDES BARBOSA, MIRYAN ROCHA CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 140864.

Vistos,

 Diante das medidas tomadas às fls. 110 e fls. 113/116, entendo que devo 

agora deferir a busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez que está 

demonstrado nos autos que a parte exequente empreendeu várias 

tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento pacificado 

em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da parte 

executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a localização 

de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução 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 (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 2829-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 61245.

 Vistos,

 Na decisão de fls. 180 determinei a realização de nova avaliação e 

consignei que deveria ser cumprido, pelo Oficial de Justiça, o disposto no 

§ 1º do art. 872 do Código de Processo Civil, uma vez que não haveria a 

necessidade de se expropriar um bem com valor superior a R$ 

500.000,00, já que o valor da dívida não ultrapassaria R$ 200.000,00.

 Verifico que às fls. 196/221 foi realizada a avaliação, contudo, o Oficial 

de Justiça não cumpriu o disposto no § 1º do art. 872 do Código de 

Processo Civil, conforme havia sido determinado, sendo certo que o imóvel 

foi avaliado em R$ 36.786.169,60, ou seja, muito superior ao valor da 

dívida.

 No entanto, antes de se determinar a complementação da avaliação pelo 

Oficial de Justiça, para fins de cumprimento do disposto no § 1º do art. 

872 do Código de Processo Civil, entendo necessário que a parte 

exequente se manifeste quanto ao R-5 da matrícula nº 1.593 do CRI de 

Tangará da Serra-MT, haja vista a informação de que o imóvel teria sido 

utilizado para integralizar o capital social da empresa Bioeng Tecnologia e 

Engenharia Ltda – ME, mostrando-se necessário, ainda a juntada de cópia 

atualizada da referida matrícula.

 Além disso, diante da informação constante na parte final da certidão de 
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fls. 199, de que “o imóvel encontra-se ocupado pelo Grupo Pupim, bem 

como segundo informações prestadas pelo gerente o Srº Milton Cesar 

Durão, foram arrendada pela pessoa de Tiago Dorileo [...]”, entendo 

pertinente que a parte exequente se manifeste quanto ao interesse na 

penhora de recebíveis de eventual contrato de arrendamento firmado pela 

parte executada.

 Diante do exposto, determino a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 dias:

1. Se manifestar quanto ao R-5 da matrícula nº 1.593 do CRI de Tangará 

da Serra-MT, haja vista a informação de que o imóvel teria sido utilizado 

para integralizar o capital social da empresa Bioeng Tecnologia e 

Engenharia Ltda – ME.

 2. Juntar cópia atualizada da matrícula nº 1.593 do CRI de Tangará da 

Serra-MT.

3. Se manifestar quanto ao interesse na penhora de recebíveis de 

eventual contrato de arrendamento firmado pela parte executada, o que 

deverá ser diligenciado pela parte exequente nesse sentido.

 Diante das determinações acima, sobresto a determinação de 

cumprimento do disposto no § 1º do art. 872 do Código de Processo Civil, 

até que a parte exequente se manifeste nos termos acima.

 Postergo a análise do pedido de fls. 225 para o momento oportuno.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 3511-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, RENATA 

MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 143938.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, defiro por agora apenas o pedido de busca via 

RENAJUD.

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150549 Nr: 10623-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 150549.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) já 

foi realizada às fls. 51, sem êxito.

 Ante o exposto, defiro apenas o pedido de busca de bens via RENAJUD 

(fls. 75).

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 557-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos nº: 121388.

Vistos,

Trata-se de ação de execução título extrajudicial ajuizada inicialmente por 

Banco John Deere S/A, tendo a parte ora Exequente Agro Amazônia 

Sistemas Mecanizados LTDA sub-rogado a dívida dos Executados Amado 

Paulo Dal Castel e Meri Regina Goretti Dal Castel, conforme decisão de fls. 

145.

Realizados vários atos processuais, a parte ora Exequente, às fls. 

222/223, informou a ocorrência de acordo com sub-rogação de direitos à 

Douglas Crestani e substituição das partes do processo.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Tendo em vista a sub-rogação convencional acordada nos 

presentes autos, em conformidade com o art. 347, I, do Código Civil, 

necessário se faz a substituição do polo ativo da demanda.

Isto posto, nos termos do art. 778, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, 

determino a substituição do polo ativo, devendo, para tanto, ser excluída 
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Agro Amazônia Sistemas Mecanizados LTDA, e incluído Douglas Crestani, 

realizando as retificações necessárias junto ao cartório distribuidor e capa 

dos autos.

Outrossim, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, indicando bens da parte 

Executada passíveis de penhora.

 Caso permaneça inerte, a execução será suspensa 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 o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, informo que não há nenhum leilão designado nos autos, motivo 

pelo qual não prospera o pedido de cancelamento.

 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.: 173550 Nr: 15291-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, ENALDIO 

PANNEBECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 Autos nº: 173550.

 Vistos,

 Nesta data realizei sem êxito a busca de bens, conforme restou 

determinado às fls. 122/126.

 Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 90.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 6585-95.2015.811.0055

 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): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189814.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 116, uma vez que idêntica providência já foi 

tomada às fls. 60, inexitosamente, sendo que a parte executada não tem 

declarado seus bens ou rendimentos ao fisco.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 65.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249609 Nr: 16337-23.2017.811.0055

 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): SPACE PIZZA BAR LTDA ME, GILMAR ALVES, 

VALDLIR RODRIGUES DA SILVA

 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: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Autos nº: 249609.

 Vistos,

 Na presente data proferi sentença nos processos de embargos à 

execução, sendo julgada parcialmente procedente a ação.

 Assim, determino a intimação da parte exequente para no, prazo de 15 

dias, apresentar memória de cálculo do débito nos moldes da sentença 

proferida nos embargos à execução.

 Outrossim, solicite-se a devolução do mandado de fls. 47 devidamente 

cumprido, uma vez que a complementação da diligência já foi realizada 

pela parte exequente.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 5549-96.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a carta 

de anuência de fl. 98, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 360-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fl. 288, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o auto de 

penhora de fl. 411, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145282 Nr: 4952-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEPAR - ELETRICIDADE PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFIOS COMERCIO DE COND. ELET. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624-MT, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre as 

petições e comprovantes de fls. 251/254, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286414 Nr: 14227-17.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADBI FARES - 

OAB:9265-MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:OAB/MT 

13.356, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 45,78 (quarenta e cinco reais e setenta e oito 

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, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de justiça, 

no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando os 

comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150595 Nr: 10681-61.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 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: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar o pedido de 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do feito 

ser encaminhado à Central de Arquivamento e Arrecadação.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286150 Nr: 14010-71.2018.811.0055

 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: QUALYCARE SERVIÇOS DE SAUDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Augusto Camilo 

Anchieta - OAB:17.687, José Alexandre Rubio de Souza - 

OAB:19.462, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 124/125 da requerida, 

informando a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência 

deferida, intimo a requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132739 Nr: 2622-21.2011.811.0055

 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: Ido Egon Driemeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 251/265, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132794 Nr: 2684-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WENCESLY ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão em 19/06/2018, portanto 

encaminho os autos para intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 3983-49.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE 

MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3983-49.2006.811.0055 cód.54342

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS E 

SERVIÇOS LTDA-ME e LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS e DIRCE KIMIE 

MIASATO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Codemaq Comércio de Peças e 

Máquinas e Serviços Ltda-me, CNPJ: 00122459000249, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Tancredo Neves 1000-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): 

Dirce Kimie Miasato, Cpf: 06463293830, Rg: 8860810 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Pedro Pedrossian Nº156-s, Bairro: Jardim 

Ouro Verde, Cidade: Nova Olímpia-MT; atualmente em lugar incerto e não 

sabido e Executados(as): Luiz Carlos Nogueira de Assis, Cpf: 

73463825872, Rg: 8 869 810 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

engenheiro, Endereço: Av. Augusto Ribeiro Filho Nº 1530, Bairro: Centro, 

Cidade: Populina-SP, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 (cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235132 Nr: 1312-67.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1312-67.2017.811.0055 cód 235132

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SANDRA RODRIGUES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sandra Rodrigues de Souza, Cpf: 

89494016149, Rg: 11531290 SSP PR Filiação: Cicero Rodrigues de Souza 

e Maria Alzira de Souza, data de nascimento: 25/04/1975, brasileiro(a), 

natural de Nova londrina-PR, , Endereço: Avenida Nilo Torres Nº751-w 

Tangara Shopping Sala 35, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2299 Nr: 444-90.1997.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 444-90.1997.811.0055 cód. 2299

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: VALMOR JOSE ANDRADE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valmor Jose Andrade, Cpf: 03491595991 

Filiação: , brasileiro(a), natural de Brasileira-, casado(a), industrial, 

Endereço: Av. Rubens de Mendonça, 990, Empire Center,8º Andar Sala 

808, Bairro: Cpa, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 684,03 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 
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CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 684,03 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos) .Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228774 Nr: 17434-92.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. CONFECÇÕES LTDA, GUTANIA DAVID 

DOS SANTOS, JULIA DAVID MENESES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 17434-92.2016.811.0055 cód.228774

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: L. J. CONFECÇÕES LTDA e GUTANIA DAVID DOS 

SANTOS e JULIA DAVID MENESES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gutania David dos Santos, Cpf: 

95569758100, Rg: 1441778-2 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

divorciado(a), Endereço: Avenida Brasil, Nº 500W, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido; 

Executados(as): Julia David Meneses dos Santos, Cpf: 90332296172 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Brasil Nº 500W, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido e Executados(as): L. J. Confecções Ltda, CNPJ: 06955378000125, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil, Nº 500-W, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 515,85 (quinhentos e quinze 

reais e oitenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 202,90 ( duzentos e dois reais e noventa centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181074 Nr: 23086-61.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTA WASER KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23086-61.2014.811.0055 CÓD. 181074

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CHRISTA WASER KRAUSE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Christa Waser Krause, Cpf: 

75980312153, Rg: W662059-U Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua Julio Martinez Benevides (11) Nº 801-E, Bairro: Centro, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164520 Nr: 2472-35.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO EXPEDITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2472-35.2014.811.0055 cód.164520

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GERALDO EXPEDITO DE LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Geraldo Expedito de Lima, Cpf: 

45882576920, Rg: 3.149.915-9 SSP PR Filiação: Jose de Lima e Elisabete 

Ferreira de Lima, data de nascimento: 19/12/1962, brasileiro(a), natural de 

Rondom-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua 26, N° 1192-N, 

Bairro: Jardim Santiago, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125033 Nr: 4013-45.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÇARA KUHN, JUÇARA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4013-45.2010.811.0055 cód. 125033

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: JUÇARA KUHN e JUÇARA KUHN

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Juçara Kuhn, CNPJ: 00748518000108, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 29, N. 961-S, Bairro: Jardim Shangrila, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido e 

Executados(as): Juçara Kuhn, Cpf: 25924001091, Rg: 18096107 ssp MT 

Filiação: Ibo Gregório Khun e Olivia Khun, data de nascimento: 09/08/1956, 

brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Vinte e Nove , N 961-S, Bairro: Shangrilla, Cidade: Tangará da 

Serra-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 (cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161333 Nr: 11871-25.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JUNQUEIRA ALVARES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11871-25.2013.811.0055 cód. 161333

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DIOGO JUNQUEIRA ALVARES BEZERRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Diogo Junqueira Alvares Bezerra, Cpf: 

00588887137 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio José da 

Silva 262-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 
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cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191040 Nr: 7563-72.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACY SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7563-72.2015.811.0055 cód.191040

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IRACY SOARES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Iracy Soares da Silva, Cpf: 

51473356172, Rg: 770928 SSP MT Filiação: Manoel Soares da Silva e 

Maria Vitorina Moreira Silva, data de nascimento: 08/01/1970, brasileiro(a), 

natural de Pereira barreto-SP, solteiro(a), cabelereira, Endereço: Rua 

Manoel D. Sobrinho (06), N°.509-s, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152812 Nr: 1474-04.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. MICHELAN CHIMELLO ME, DARLEY 

GARCIA MICHELAN CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1474-04.2013.811.0055 cód. 152812

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: D. G. MICHELAN CHIMELLO ME e DARLEY GARCIA 

MICHELAN CHIMELLO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): D. G. Michelan Chimello Me, CNPJ: 

05910049000103, brasileiro(a), Endereço: Deputado Hitler Sansão, Nº 

277-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT., atualmente em lugar 

incerto e não sabido e Executados(as): Darley Garcia Michelan Chimello, 

Cpf: 61638498172, Rg: 17124603 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Av. Brasil Nº 951-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (seiscentos e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 134,24 ( duzentos e noventa e seis reais e sessenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122763 Nr: 1852-62.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA, 
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ILTO DOS SANTOS COUTINHO, HILDA EDERLI COUTNHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1852-62.2010.811.0055 cód. 122763

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA e ILTO 

DOS SANTOS COUTINHO e HILDA EDERLI COUTNHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Hilda Ederli Coutnho, Cpf: 

88088090130 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Alameda das Rosas, Nº 

2010, Bairro: Condomíno Sheffer, Cidade: Rondonópolis-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido; Executados(as): Ilto dos Santos Coutinho, Cpf: 

11752360982, Rg: 1.355.712 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Travessa Paraíso, Nº 1633-N, Bairro: Jardim Paraíso, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido e 

Executados(as): Ilto dos Santos Coutinho & Cia Ltda, CNPJ: 

02562364000190Inscrição Estadual: 13.183.062-7, brasileiro(a), Endereço: 

Travessa Paraíso, Nº 1633, Casa, Bairro: Jardim Paraíso, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183531 Nr: 1662-26.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1662-26.2015.811.0055 cód. 183531

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WILSON BERNINI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Wilson Bernini, Cpf: 14424762904, Rg: 

11881879 SSP MT Filiação: Ivo Bernini e Ernestina Bernini, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua Ataliba Correia Batista (34-A), N. 617-N, Bairro: 

Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167107 Nr: 7043-49.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA PERGO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7043-49.2014.811.0055 cód. 167107

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PRISCILA PERGO VILELA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Priscila Pergo Vilela, Cpf: 

03387899602, Rg: 20894651 SSP MT Filiação: Percilio Pergo e Rosana do 

Carmos Rigui Pergo, data de nascimento: 22/10/1977, brasileiro(a), natural 

de Tangara da serra-MT, separado(a) judicialmente, Endereço: Rua Dr. 

Luiz de Castro Pereira , Bloco 302, Apto.03c- Residencial Rosana, Bairro: 

Cidade Alta, Cidade: Cuiaba-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
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expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121328 Nr: 472-04.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA INFORMATICA LTDA ME, ELVIS FLAVIO 

ELIAS FRANCO, SANDRO RUI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 472-04.2010.811.0055 cód. 121328

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: MEGA INFORMATICA LTDA ME e ELVIS FLAVIO 

ELIAS FRANCO e SANDRO RUI FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elvis Flavio Elias Franco, Cpf: 

59315270100, Rg: 25434 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Jose Alves de Souza S/n, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Mega 

Informatica Ltda Me, CNPJ: 03085022000190, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Brasil Nº 1459-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido e Executados(as): Sandro Rui Ferreira, Cpf: 

59348780182, Rg: 814700 SSP MT Filiação: Jose Alves Ferreira e 

Rosangela G. Ferreira, data de nascimento: 03/10/1973, brasileiro(a), 

natural de Paranavai-PR, , Endereço: Rua Marechal Rondon Nº 401, Bairro: 

Planalto Ipiranga, Cidade: Varzea Grande-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 539,19 (quinhentos e trinta e 

nove reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 226,24 ( duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei. Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54350 Nr: 3967-95.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMEI 

MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3967-95.2006.811.0055 cód.54350

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS E 

SERVIÇOS LTDA-ME e LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS e DIRCE KIMEI 

MIASATO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Codemaq Comércio de Peças e 

Máquinas e Serviços Ltda-me, CNPJ: 00122459000249, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Tancredo Neves 1000-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): 

Dirce Kimei Miasato, Cpf: 06463293830 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 5-A Nº 1343-W, Bairro: Jardim Tangará I, Cidade: Tangará da 

Serra-MT atualmente em lugar incerto e não sabido e Executados(as): Luiz 

Carlos Nogueira de Assis, Cpf: 73463825872, Rg: 8 869 810 SSP SP 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), engenheiro, Endereço: Av. Augusto 

Ribeiro Filho Nº 1530, Bairro: Centro, Cidade: Populina-SP atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (seiscentos e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 134,24 ( duzentos e noventa e seis reais e sessenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 
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pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154995 Nr: 3607-19.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALISBURY INFORMATICA LTDA, REJANE 

FERREIRA HARTMANN, EDUARDO AZAMBUJA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3607-19.2013.811.0055 cód.154995

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: SALISBURY INFORMATICA LTDA e REJANE 

FERREIRA HARTMANN e EDUARDO AZAMBUJA JUNIOR

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eduardo Azambuja Junior, Cpf: 

49000705053 Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, piloto 

privado agricola, Endereço: Rua José Corsino, Nº 787-N, Bairro: Jardim do 

Lago, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido; Executados(as): Rejane Ferreira Hartmann, Cpf: 66629861000 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua José Corcino, N° 

1113-W, Bairro: Jd. do Lago, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido; Executados(as): Salisbury Informatica Ltda, 

CNPJ: 05271966000187, brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil, Nº 915-S, 

Sala, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (seiscentos e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 134,24 ( duzentos e noventa e seis reais e sessenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176205 Nr: 18263-44.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MONTOLO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 18263-44.2014.811.0055 cód. 176205

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO MONTOLO RAMOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Roberto Montolo Ramos, Cpf: 

02353995829, Rg: 61.153.684-2 SSP MT Filiação: Antonio Montolo Garcia e 

Gador Ramos, data de nascimento: 15/06/1952, brasileiro(a), natural de 

Bilac-SP, casado(a), lavrador, Endereço: Assentamento Antonio 

Conselheiro, Agrovila 01, Lt 02, Bairro: Zona Rural, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 574,80 (quinhentos e setenta e 

quatro reais e oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 261,85 ( duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49786 Nr: 100-94.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO ELOI SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30
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Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Decio Eloi Siebert, Cpf: 

21297193920, Rg: 1290025 SSP PR Filiação: Alberto Siebert e Elvira 

Wietholder Siebert, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Rua São 

Paulo, Nº 277-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191049 Nr: 7581-93.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. PINHEIRO BENEVIDES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7581-93.2015.811.0055 cód.191049

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: J. G. PINHEIRO BENEVIDES - ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): J. G. Pinheiro Benevides - Me, CNPJ: 

01503449000135, brasileiro(a), Endereço: Rod. Mt 358, Km 167, Bairro: 

Jardim Aeroporto, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 490,22 (quatrocentos e noventa 

reais e vinte e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 177,27 ( cento e setenta e sete reais e vinte e sete 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164431 Nr: 2313-92.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCELI HORN DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2313-92.2014.811.0055 cód. 164431

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DERCELI HORN DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Derceli Horn de Freitas, Cpf: 

48186120149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio José da 

Silva 158-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180532 Nr: 22448-28.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 22448-28.2014.811.0055 CÓD. 180532

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALTINO JOVINIANO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Altino Joviniano da Silva, Cpf: 

16772881168 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Curitiba, Bairro: 

Dona Julia, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 
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das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125071 Nr: 4039-43.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4039-43.2010.811.0055 cód. 125071

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Distribuidora de Bebidas Cevada Ltda, 

CNPJ: 24953564000107, brasileiro(a), , Endereço: Rua Jose C Melhorança 

Nº 93-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido;

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 636,76 (seiscentos e trinta e 

seis reais e setenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das 

custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

312,95 (trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da 

taxa, qual seja R$ 323,81 ( trezentos e vinte e três reais e oitenta e um 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236800 Nr: 3726-38.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVANDRO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3726-38.2017.811.0055 cód 236800

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ERVANDRO CARVALHO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ervandro Carvalho da Silva, Cpf: 

59352604172 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 30 de Julho Nº 

176S, Bairro: Sta Terezinha, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230637 Nr: 19090-84.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19090-84.2016.811.0055 cód 230637

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALTINO JOVINIANO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Altino Joviniano da Silva, Cpf: 

16772881168 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Curitiba, Bairro: 

Dona Julia, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 136063 Nr: 6289-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO LIMA

 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:

 Compulsando detidamente o cálculo de fls. 128 verifica-se que ali não é 

mencionada a data-base para incidência dos honorários sucumbências, 

sendo certo que, de acordo com as derradeiras alterações para 

preenchimento "on line" das RPV´s, é necessário informar o valor 

referente ao montante corrigido e aos juros, sendo assim, impulsiono o 

feito intimando a exequente para que traga aos autos o valor dos 

honorários sucumbenciais devidamente discriminados. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125939 Nr: 4892-52.2010.811.0055

 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: GENEROSO BRITO LIMA

 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:

 [...]Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até eventual 

constatação da recuperação da capacidade para o trabalho, artigo 46 da 

Lei n.º 8213/91.No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar percentual devido na oportunidade 

da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado e não sendo apresentados requerimentos para eventual 

cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publicada em audiência. Às providências.. NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o 

ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

DireitoAutor:Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111639 Nr: 1850-29.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA, ALTAIR CHAMORRO, GRANVILE MOLONHA ALENCAR, 

MARDONIO MOLONHA ALENCAR, RUI ALVES FRANCO, LAERCIO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579

 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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180647 Nr: 22583-40.2014.811.0055

 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: JOSIANI DA SILVA CHABUDÉ BRABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159152 Nr: 7852-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESDRA CORDEIRO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 3903-51.2007.811.0055

 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, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, ANA MARIA MONTEIRO 

DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIA 

DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Vistos

1 - Diante do retorno dos autos, abra-se vista a parte autora para que 

tome ciência no prazo de 15 (quinze) dias, bem como se manifeste quanto 

ao prosseguimento.

2 - Outrossim, intimo a parte requerida via publicação no DJE quanto ao 

retorno dos autos, por meio de seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165833 Nr: 4787-36.2014.811.0055

 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: NIVALDO BERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176013 Nr: 18019-18.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMILTON LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

 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: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179108 Nr: 21179-51.2014.811.0055

 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: MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206475 Nr: 20043-82.2015.811.0055

 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: MARIA JOSE DOS REIS, MARIA TEODORA DOS REIS 
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GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485, 

DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, 

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900

 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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167629 Nr: 7858-46.2014.811.0055

 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: VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 6704 Nr: 43-38.1990.811.0055

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

DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I A P A S  -  I N S T I T U T O  D E 

ADM.FINANC.PREV.ASSITE.SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Tangará Indústria e Comércio e 

Construção Civil ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto bearsi - 

OAB:4.468

 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, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165797 Nr: 4715-49.2014.811.0055

 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: DELAIR MARIA PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165808 Nr: 4737-10.2014.811.0055

 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: ELIANE PEREIRA BACHESK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285803 Nr: 13689-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° - 13689-36.2018.811.0055 – Cód.285803

VISTOS.

 A presente medida versa sobre pedido formulado Por Advogado 

constituído nos autos em favor de IRINEU DREYER, o qual necessita 

urgentemente ser submetido aos procedimentos cirúrgicos de 

URETROPLASTIA POSTERIOR COM ANASTOMO TERMINO-TERMINAL DA 

URETRA MEMBRANOSA e PROSTATECTOMIA SUPRA 

(ADENOMECTOMIA).

A liminar foi deferida no dia 03/08/2018, porem as fls.202/203 o 

requerente, por intermédio de seu patrono, informou que a determinação 

judicial não foi devidamente cumprida, pleiteou pela aplicação de multa ao 

requerente e posterior bloqueio judicial para realização do procedimento 

pleiteado.

Como forma de resguardar a saúde do autor, foram efetuadas diligencias 

por esse Juízo para cumprimento integral da Sentença, de forma eficaz e 

menos onerosa aos entes públicos.

Deste modo, ao entrar em contato com a Central de Regulação de 

Urgência e Emergia-CRUE, por telefone e e-mail, fora-me informado pela 

direção do setor de demandas judiciais, que o procedimento pleiteado pelo 

não foi realizado por falta de cadastro de regulação junto ao SISREG III. 

Salientou ainda que orientou a procurado do requerente para procurar a 

Secretaria Municipal de Saúde para que o procedimento fosse regulado 

Sisreg, e a mesma referiu que iria providenciar.

Assim, diante das informações constantes nos autos postergo por ora a 

analise do pedido de Bloqueio Judicial e DETERMINO a intimação do 

requerido, por intermédio de sua patrona, para que no prazo de 24 horas, 

vá a Secretaria Municipal de Saúde para efetivar a regulação via SISREG.

Com a regulação nos autos, intime-se o requerido para que promova o 

cumprimento imediato da determinação judicial.

 Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2953 Nr: 1399-87.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274, DEBORA YANEZ PEREIRA - OAB:7 138

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1399-87.1998.811.0055 cod 2953

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA.

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Comagran Correias e Máquinas Ltda., 

CNPJ: 24699266000132, brasileiro(a), Endereço: Avenida General Mello, 

2333, Bairro: Campo Velho, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 1.622,33 (mil seiscentos e vinte 

e dois reais e trinta e três centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das 

custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

279,93 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) e o 

valor da taxa, qual seja R$ 1.342,40 ( mil trezentos e quarenta e dois reais 

e quarenta centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 86,77 

(oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do 

Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 1165-71.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1165-71.1999.811.0055 cód. 8607

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Paulo Roberto Lopes Comércio, CNPJ: 

73427627000105Inscrição Estadual: 13.148.605-5, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Sebastião Barreto 704, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 776,58 (setecentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 642,34 (seiscentos e quarenta e dois reais e 

trinta e quatro centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito 

Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52820 Nr: 2523-27.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELESTE MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2523-27.2006.811.0055 cód. 52820

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: ROBERTO CELESTE MAURO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Roberto Celeste Mauro, Cpf: 

84767545820, Rg: 5.604.740 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

engenheiro agrônomo, Endereço: Rodovia Mt 170 Km 170, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Campo Novo dos Parecis-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 1.782,43 (mil setecentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), a que foi condenado nos 
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termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 840,99 (oitocentos e quarenta reais e noventa 

e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 941,44 ( novecentos e 

quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230940 Nr: 19488-31.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19488-31.2016.811.0055 cód.230940

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Claudio Antonio Gonçalves, Cpf: 

45373183172, Rg: 0542446-1 SSP MT Filiação: Valdemar Gonçalves e 

Elena Raimundo Gonçalves, data de nascimento: 10/09/1970, brasileiro(a), 

natural de Tupa-SP, , comerciante, Endereço: Rua 27 B Nº 1658-W, Bairro: 

Jardim Itália, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233984 Nr: 22851-26.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 22851-26.2016.811.0055 cód. 233984

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivone Matheus de Mattos Eufrazino, 

Cpf: 70611564149 Filiação: Levino Figueiredo de Matos e Luiza Matheus 

de Matos, data de nascimento: 23/05/1962, brasileiro(a), natural de 

Perobal-PR, , Endereço: Rua Jose Alves de Souza, Nº 139-N, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236365 Nr: 3087-20.2017.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3087-20.2017.811.0055 cód. 236365

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adauton Cesar de Almeida, Cpf: 

42982456168, Rg: 5131456 Filiação: , brasileiro(a), empresario, Endereço: 

Hotel Hitz. Av. Arthur Bernardes, 251, Bairro: Jd Aeroporto, Cidade: 

Varzea Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182551 Nr: 347-60.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 347-60.2015.811.0055 cód. 182551

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IVANILDO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivanildo dos Santos Silva, Cpf: 

37265148134, Rg: 094.726 ssp MS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua José Corsino, N. 1127-W, Bairro: Jardim do 

Lago, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161375 Nr: 11945-79.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTH & BOTH LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11945-79.2013.811.0055 cód. 161375

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: BOTH & BOTH LTDA ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Both & Both Ltda Me, CNPJ: 

10583925000166, brasileiro(a), Endereço: Rua José Florencio Godrin (15) 

Nº 1297-E, Bairro: Jardim Europa, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 ( cento e trinta e 
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quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165707 Nr: 4564-83.2014.811.0055

 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: ALEXANDRE BEYELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182579 Nr: 395-19.2015.811.0055

 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: MARIA ELITA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196194 Nr: 11829-05.2015.811.0055

 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: RENATO CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em conta o pleito de fls. 86/86-verso, CANCELO a audiência 

designada à fl. 85.

 Dessa feita, DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 

86/86-verso.

 Após o cumprimento da missiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora, apresentarem as 

razões finais.

 Sem prejuízo das providências anteriores, COMUNIQUE-SE ao INSS 

acerca do conteúdo do termo de deliberação de fl. 85, do rol de 

testemunhas de fls. 86/86-verso e da expedição da carta precatória.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 2023-82.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao acessar o sistema eprecWeb da Justiça Federal 

objetivando expedir o Precatório pertinente, o aludido sistema alertou 

sobre a impossibilidade de salvar a mencionada requisição em razão de 

situação irregular do CPF junto a receita federal, conforme depreende-se 

do "print" da tela que segue anexo, diante disso intimo o exequente para 

que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159332 Nr: 8195-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores do débito principal, bem como dos honorários sucumbenciais 

discriminando o quantum relativo ao valor corrigido, bem como ao valor 

dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155513 Nr: 4144-15.2013.811.0055

 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: CASSIO DE PAULA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA LOURENÇA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4144-15.2013.811.0055 cód. 155513

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CASSIO DE PAULA MARTINS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 242 de 575



PARTE REQUERIDA: MARIA DE SOUZA LOURENÇA-ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Maria de Souza Lourença-me, CNPJ: 

04415225000160Inscrição Estadual: 116.126.905.112, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Abel Grimer Nº 233, Bairro: Piqueri, Cidade: São Paulos-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 404,99 (quatrocentos e quatro 

reais e noventa e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 297,60 

(duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 107,39 ( cento e sete reais e trinta e nove centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 88,15 (oitenta e oito reais e quinze centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Intimação do autor para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

penhora BACENJUD, no valor R$ 8.750,74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286240 Nr: 14089-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSÉ FERREIRA, JULIANA MARA DE 

SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o patrono do autor para informar a regularidade dos pagamentos 

do refinanciamento constante da hipoteca celular (AV-14, à fl. 69), ou 

apresente nova caução idônea, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comprovada a regularidade do refinanciamento, tome-se por termo o bem 

ofertado à caução expedindo-se o necessário para o cumprimento da 

decisão de fls. 56/57.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286240 Nr: 14089-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSÉ FERREIRA, JULIANA MARA DE 

SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a substituição da caução pelo imóvel constante da matrícula nº 

7462 oriunda do CRI de Sapezal/MT (fl. 74/75).

 Assim, tome-se por termo o bem ofertado como caução, expedindo-se o 

necessário para o cumprimento da decisão de fls. 56/57.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284582 Nr: 12745-34.2018.811.0055

 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: CLAUDINEI FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018, 

AS 14h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ não existe o numero indicado, devendo informar o 

endereço atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação 

e intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 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 DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22824 Nr: 2463-59.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCELY HUTTRA, EDY HUTTA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR-SE QUANTO ÀS 

DILIGÊNCIAS/RESULTADOS OBTIDOS ÀS FLS. 352/358, PODENDO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124005 Nr: 3013-10.2010.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 9 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 124005

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o autor José dos 

Reis Martins acompanhado da representante da Defensoria Pública e o 

requerido Francisco Antonio Canhoto e o representante da empresa 

requerida acompanhados de seu patrono.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação ante a ausência dos requeridos. Após a inquirição do perito. 

colheu-se depoimento das partes e testemunha presentes nos termos 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

A parte autora pugnou pela expedição de Carta Precatória para a oitiva da 

Testemunha arrolada a fls. 364.Após foi prolatada decisão nos seguintes 

termos:

“Vistos.

 Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde para que encaminhe os 

prontuários de atendimento do autor junto a rede pública entre 24 de 

novembro de 2007 e 6/5/2010.

Sem prejuízo, diligencie-se junto ao Juízo Deprecado de Barra do Bugres 

para verificar a viabilidade da ampliação da Carta Precatória já expedida 

para a inquirição da testemunha arrolada pelo requerido a fls. 364, na 

impossibilidade de ampliação do ato, expeça-se Carta Precatória para a 

oitiva da testemunha pendente, intimando-se o requerido para promover os 

atos necessários para a intimação da testemunha..

Após apresentados os prontuários pendentes e colhidos os depoimentos 

faltantes, oportunize-se a apresentação de memoriais no prazo sucessivo 

de 10 dias e então conclusos para prolação de sentença. NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o 

ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autor:

Representante da Defensoria Pública

Requeridos:

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21813 Nr: 1048-41.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FANTINATTI DE BRITO, BENEDITA 

CLEUSA FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:OSB/SP 154061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LUIS FERNANDO DECANINI, PARA 

REGULARIZAR NOS AUTOS A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA 

EXECUTADA BENEDITA CLEUSA FANTINATTI DE BRITO. NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Intimação do executado para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto à penhora BACEMJUD de folhas 78/79, ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281636 Nr: 10347-17.2018.811.0055

 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: WESLEY PEGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S.A

 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 1352-45.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN 

HAMMES, ARLEI IVETE NEUMANN BULOW, ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Vistos,Diligencie a Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da Carta 

Precatória outrora expedida para a Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.Por outro lado, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 357/359 em 

desfavor dos executados, no valor da última atualização nos autos (fl. 

359).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência.Assim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens 

penhoráveis.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 1352-45.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN 

HAMMES, ARLEI IVETE NEUMANN BULOW, ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Vistos,

Recebo a renúncia do patrono do requerido Ivo Elizeu Hammes (fl. 366), 

sendo dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a 

existência de outros procuradores nos autos (fl. 356), consoante o § 2º 

do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Considerando ainda que a penhora via Bacenjud restou frustrada e que o 

débito ainda não foi satisfeito, ante o requerimento de fl. 358, tendo em 

vista o acesso desse magistrado ao sistema de restrição ao crédito, 

proceda-se a inclusão do nome dos executados perante o cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, nos termos dos artigos 

517 e 782, §3º do Código de Processo Civil, pelo débito perseguido nos 

autos.

Em seguida, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento, nos termos da decisão de fl. 362.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos,

Considerando-se o acolhimento do agravo de instrumento 

n.º1013501-31.2017.811.0000 e uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente à fl. 57em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fl. 57V).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Restando a diligência infrutífera, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de 

bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIENCIA EM 

RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO VIA AR/MP NOS 

ENDEREÇOS INFORMADOS AS FLS. 359/359 VERSO, ONDE FORAM 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO NÃO EXISTE O 

NUMERO INDICADO. FLS. 366-367.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104098 Nr: 2910-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, TELERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, Daniela de Arruda Dias - OAB:5230, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, 

MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP: 211.648, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

12.807,77 (doze mil oitocentos e sete reais e setenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 1292. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.557,52 (seis mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 6.250,25 (seis mil duzentos e cinquenta reais e vinte 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 número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 239,75 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 254350 Nr: 20111-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON VIEIRA BARBOSA, LEANDRO 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 03/10/2018 às 

13h30min..

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 145813 Nr: 5510-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARNALDO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 24/09/2018 às 

15 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 254911 Nr: 20573-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 18/10/2018 às 

13h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 265607 Nr: 28901-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:

 Certifico impulsionando os autos para intimar a defesa do custodiado 

JOSÉ FERNANDO ALEGRINI, para manifestar a respeito da carta enviada 

pelo reeducando.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282742 Nr: 27520-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETER GIEHL GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268022 Nr: 30933-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CORDEIRO GONÇALVES, MARCOS 

SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Vistos. 1) Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Naiara 

Almeida Viana e Talissa Soares Ferreira. 2) Oficie-se a PJC requisitando a 

juntada, no prazo de 05 (cinco) dia aos autos, do relatório das 

interceptações relacionadas a nominada “Gunther Jakobs”, 

oportunizando-se cópia às partes. 3) Ainda, certifique-se quanto a juntada 

do relatório definitivo da drogas com urgência, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 4) Após, abra-se vista as partes, sucessivamente pelo prazo de 05 

dias, dando-se preferencia da defesa do réu preso.. Cumpra-se.”

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149074 Nr: 9020-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON CRISTIANO DALMAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no inciso I do artigo 386 do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO Ewerson Cristiano Dalmagro, devidamente qualificados nos 

autos, da acusação de ter praticado o crime de estupro de 

vulnerável.Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Ewerson Cristiano Dalmagro com fundamento no inciso VI do art. 107 do 

Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crime de 

lesões corporais.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 

966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos 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, a presente decisão de absolvição, nos 

termos dos dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito 

em julgado e, uma vez cumpridas todas as determinações constantes da 

presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275263 Nr: 5186-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 5186-26.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 275263.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. Thiago Scarpellini Vieira, 

ofereceu denúncia em 03 de abril de 2018 contra João Luiz da Silva, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 

129, § 9º do Código Penal e da contravenção penal capitulada no artigo 21 

do Decreto-Lei nº 3.688/41 c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, em 

concurso material.

Consta da exordial acusatória:

Fato 01 – artigo 129, § 9º, do CP

“(...) No dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 00h05min, neste 

município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOÃO LUIZ 

DA SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência 

doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da 

vítima Clarice Moreira da Silva, sua ex-companheira, causando-lhe as 

lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 16/17 

(...)” (fls. 05/06).

Fato 02 – artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOÃO 

LUIZ DA SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar 
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violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato com a vítima 

Franci Kelly Moreira Franco, sua filha (...)” (fls. 05/06).

Após diversas notícias de possíveis descumprimentos das medidas 

protetivas, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 243505, a 

Magistrada plantonista, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, no dia 26 de 

dezembro de 2017, decretou a custódia preventiva do réu, com 

supedâneo no artigo 20 da Lei nº 11.340/06 e artigo 313, III, do CPP (fls. 

129/130 dos mencionados autos).

Este Juízo, no dia 13 de março de 2018, realizou a audiência de custódia, 

instante em que reiterou o decisum outrora proferido, mantendo-se o réu 

no cárcere (fls. 150/151 dos sobreditos autos).

A peça inicial acusatória foi recebida em 12 de abril de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 59/59 verso.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 65.

No dia 11 de junho de 2018, o réu, por intermédio de advogado constituído, 

apresentou resposta (fls. 67).

Em sede de audiência instrutória, foram ouvidas as vítimas Clarice Moreira 

da Silva e Franci Kelly Moreira Franco, a testemunha arrolada pela defesa, 

Mezaque Pereira da Silva, além do interrogatório do réu João Luiz da Silva 

(mídia de fls. 84).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, instante em que 

pugnou pela condenação do réu como incurso nas penas dos delitos 

capitulados no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 21, caput, do 

Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c artigo 61, II, “f”, do CP, em concurso material 

(fls. 85/88 verso).

Por derradeiro, a Defesa postulou pela improcedência da exordial 

acusatória, com a finalidade de absolver o réu com supedâneo no artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal, assim como, vindicou a expedição 

de alvará de soltura. Por fim, requereu a isenção das custas processuais, 

por não ter condições financeiras de arcar com o ônus (fls. 89/92).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

(Artigo 129, § 9 do CP)

[Fato 01 – vítima Clarice Moreira da Silva]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 11/12), termo de declarações da 

vítima (fls. 14/15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 22), mapa 

topográfico (fls. 23), termo de declarações de testemunha (fls. 26/27), 

assim como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Na mesma toada, no que atina à AUTORIA do delito em apuração, entendo 

que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios 

robustos e cristalinos. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Clarice Moreira da Silva foi devidamente 

inquirida, instante em que aduziu:

“(...) QUE alega ter convivido com a pessoa de JOÃO LUIS DA SILVA por 

cerca de 13 (treze) anos; QUE do relacionamento possuem três filhos, 

todos menores de idade; QUE então foi questionado à declarante com era 

o relacionamento, e disse: ‘era muito conturbado, com muitas brigas, 

inclusive com algumas agressões físicas as vezes’; QUE ‘faz cerca de 10 

(dez) meses que nós decidimos romper o relacionamento, então ele 

arrumou outra companheira e eu também encontrei outra pessoa, mas 

recentemente o JOÃO LUIS separou, está sozinho, e voltou a me procurar 

para me perturbar’; QUE ‘os três filos moram comigo’; QUE a declarante 

alega que em Março/2017 solicitou ser amparada por MEDIDA PROTETIVA 

e obteve a Medida Protetiva autos nº 243505; QUE a declarante alega 

ainda que o suspeito não vem cumprindo a Medida Protetiva, sendo que a 

declarante já procedeu mais de uma vez a comunicação de 

descumprimento; QUE então foi questionado à declarante os fatos 

ocorridos na data do dia 23/12/2017, por volta das 00:05hs, e disse: ‘eu e 

meu atual convivente chamado ELIJAN veio me dizer que o JOÃO LUIS 

havia acabado de encontrar com ele na fila, e havia desferido um soco 

nele’; QUE ‘após isso, resolvemos sair da festa e ir embora do local, com 

medo dele’; QUE ‘então acabamos deparando com o JOÃO LUIS no 

estacionamento, e ele estava pegando um facão dentro do carro dele, 

após ele pegar o facão ele veio para cima de mim e desferiu um golpe na 

minha cabeça, parte superior, e em seguida também desferiu um golpe na 

minha filha de 14 anos, chamada FRANCIQUELI MOREIRA FRANCO, sendo 

que nela o golpe foi nas costas’; QUE ‘após isso nós fomos afastando e 

populares começaram a impedir que ele viesse para nosso lado, então ele 

entrou no carro e fugiu do local’; QUE ‘nós chamamos a polícia, mas ele já 

havia evadido do local; QUE ‘fui atendida pelo SAMU por conta do 

ferimento e em seguida encaminhada para UPA’; QUE ‘o JOÃO LUIS não 

está respeitando a Medida Protetiva, ele não tem mais medo, e onde ele me 

encontra quer me agredir, parou de me ligar porque estou sem celular’; 

QUE diante dos fatos a declarante será encaminhada para proceder ao 

Exame de Corpo de Delito junto ao IML local (...)” (fls. 14/15).

Na oralidade instrutória, a vítima foi auscultada em Juízo, instante em que 

confirmou os fatos narrados perante a Autoridade Policial, pois, 

esclareceu que no dia do fato, após sair de seu local de trabalho, se 

dirigiu para determinado bar, haja vista que no referido estabelecimento 

estava ocorrendo uma festa.

Nesta senda, ao chegar ao local, aduziu que teve um desentendimento 

entre o réu e o seu ex companheiro Elijan, sendo que, em razão do fato, o 

acusado se dirigiu até o seu veículo, instante em que a vítima e sua filha 

não deixaram o mesmo retornar, pois, seguraram a porta presumindo que 

teria alguma arma no veículo.

Todavia, a vítima esclareceu que o réu, portando um facão, desferiu um 

golpe em sua cabeça, instante em que as amigas de sua filha 

arremessaram garrafas de bebida no carro do réu.

Aduziu, ainda, que após o fato, se dirigiu até a Delegacia de Polícia, 

registrou um boletim de ocorrência, bem como, foi submetida ao exame de 

corpo de delito.

Corroborando as declarações da vítima supracitada, a também ofendida 

Franci Kelly Moreira Franco, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia, 

aduziu:

“(...) QUE acompanhada por CLARICE MOREIRA DA SILVA, sua genitora 

disse: que reside com o seu genitor. Todavia, sempre faz visitas para sua 

mãe; QUE no dia dos fatos, BO em tela, diz que estavam no bar do Chico, 

localizado no bairro Dona Júlia; QUE estava sentada na mesa do 

estabelecimento com sua mãe, situação que ELIJAN foi apanhar cerveja; 

QUE ELIJAN retornou dizendo que JOÃO LUIS havia o agredido na fila do 

bar. No entanto, não testemunhou a agressão; QUE na situação que 

resolveram ir embora do local, diz que avistaram novamente JOÃO LUIS no 

interior do carro, em via pública; QUE JOÃO LUIS de dentro do carro, deu 

um golpe de facão que atingiu a cabeça de CLARICE (...)” (fls. 26/27).

A vítima/informante foi devidamente auscultada em Juízo, instante em que 

corroborou as declarações de sua genitora, ora vítima, pois, confirmou 

que no dia do fato, estavam em um estabelecimento comercial, instante em 

que a sua genitora, em companhia de seu padrasto Elijan foram comprar 

bebida.

Todavia, esclareceu que houve um desentendimento entre o acusado e 

Elijan, momento em que João Luiz se deslocou até o seu veículo e a vítima 

forçava a porta para o mesmo não sair, sendo que, nesta oportunidade, 

de posse de um facão, o réu ofendeu a integridade física de sua genitora.

Desse modo, a vítima/informante aduziu que as suas amigas jogaram 

inúmeros objetos no veículo do acusado, sendo que, com relação à sua 

genitora, esta foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência).

Outrossim, impende salientar que o laudo de exame de corpo de delito 

acostado às fls. 22, assim como, o mapa topográfico juntado às fls. 23, 

corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima 

Clarice e ofendida/informante Franci Kelly, tanto em sede policial, quanto 

na fase judicial, evidenciando que efetivamente o delito de lesões 

corporais aconteceu.

Ademais, no referido laudo, no item “Descrição”, constam os seguintes 

apontamentos: “(...) Ferida cortante suturada de aproximadamente 3,0 cm 

em região frontal. Apresenta outra lesão – ferimento corto contuso, 

suturada também, em região frontal, lateral à lesão acima descrita, de 

aproximadamente 07 cm (...) ”.

Por outro lado, a testemunha Mezaque Pereira da Silva, ao ser auscultada 

em Juízo, aduziu que não presenciou a discussão pretérita entre a 

ofendida e o seu convivente com o réu.

Todavia, esclareceu que visualizou o convivente da vítima, Elijan, chutar o 

carro do réu, bem como, algumas pessoas arremessar objetos no veículo, 

instante em que o acusado foi embora.

O réu João Luiz da Silva, submetido ao interrogatório judicial, negou os 

fatos de forma veemente, pois, aduziu que na dato do fato, estava no local 
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em companhia de uma mulher conhecida por Fabiana, haja vista que no 

estabelecimento comercial estava acontecendo uma festa.

Todavia, determinado momento, Fabiana lhe alertou que a sua 

ex-companheira, ora vítima, chegou ao bar, razão pela qual, aduziu que a 

chamou para irem embora, momento em que, já no interior do veículo, 

aproximadamente seis (06) pessoas se aproximaram e arremessarem 

diversos objetos, dentre eles, garrafas de bebida e pedras.

O réu esclareceu ainda que não visualizou a vítima, tampouco sua filha, 

assim como, de que não portava um facão.

No ponto, impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram 

reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos, que evidenciam a 

responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial 

acusatória, praticado em face de sua ex-convivente, Sra. Clarice Moreira 

da Silva.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima Clarice 

Moreira da Silva, pois, em consonância com as informações despendidas 

pela ofendida/informante Franci Kelly Moreira Franco, comprovou a 

existência do delito, assim como, de que o acusado foi o autor.

Outrossim, em que pese as declarações proferidas pela testemunha 

Mezaque Pereira da Silva, no sentido de que não visualizou nenhum 

desentendimento entre o convivente da vítima com o réu, constato que 

tanto a própria ofendida, quanto a filha da mesma, aduziram de forma 

harmônica que após o referido desentendimento, o acusado se dirigiu até 

o veículo, sendo impedido pela vítima de sair do carro, instante em que a 

mesma foi atingida por um golpe de facão.

A versão despendida pelo réu João Luiz da Silva não foi corroborada por 

nenhum elemento probatório produzido nos autos. Por outro lado, a 

palavra da vítima foi corroborada pelas declarações despendidas pela 

informante Franci Kelly Moreira Franco, bem como pelos apontamentos 

consignados no laudo de exame de corpo de delito.

Nesta senda, impende consignar o seguinte precedente oriundo do 

Sodalício Mato-Grossense:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – 

PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELO 

LAUDO PERICIAL – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – 2. ALMEJADA 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA 

À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA –AGRESSÕES CONTUNDENTES QUE 

GERARAM MARCAS NO SEU CORPO – LESÕES COMPROVADAS POR 

LAUDO PERICIAL – 3. APELO DESPROVIDO. 1. Não se falar em absolvição 

do apelante pelos delitos de lesão corporal e ameaça, porquanto a 

materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, 

estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, 

mormente no depoimento da vítima, que firmemente relatou a ameaça e a 

agressão por ela sofrida, estando a última comprovada por meio de laudo 

pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra da 

ofendida tem valor probatório preponderante.2. Se a vítima teve lesões 

contusas no seu corpo após a violência perpetrada pelo apelante, é certo 

que houve um dano no seu organismo, denotando, assim, a existência de 

ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, sendo incabível 

se cogitar em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º do 

Código penal para a contravenção penal de vias de fato, que se 

consubstancia em infração residual em casos de agressões que não 

caracterizam crime mais grave.3. Desprovimento do apelo. (TJMT, Ap 

140091/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)”

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

notadamente no caso in concreto, onde as declarações proferidas pela 

vítima/informante Franci Kelly Moreira Franco corroboraram a versão 

despendida pela ofendida.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima 

ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante 

com suas declarações.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 (Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)

[Fato 02 – vítima Franci Kelly Moreira Franco]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 11/12), termo de declarações da 

vítima/testemunha (fls. 14/15), termo de declarações da vítima (fls. 26/27), 

assim como, diante das declarações proferidas em Juízo.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma 

robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou a contravenção 

penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 em face da vítima 

Franci Kelly Moreira Franco. Vejamos:

A vítima Franci Kelly Moreira Franco foi devidamente ouvida em Juízo, 

momento em que afirmou que no dia do fato, após o réu proferir um golpe 

de facão na cabeça da sua genitora, ora vítima, a mesma tentou auxilia-la, 

todavia, aproveitando-se da oportunidade, o réu proferiu um golpe com o 

lado da referida arma em seu braço.

A vítima/testemunha Clarice Moreira da Silva, ao ser ouvida em Juízo, 

corroborou as declarações proferidas pela ofendida, aduzindo que após o 

réu ofender a sua integridade corporal, desferiu um golpe com o lado do 

facão no braço de sua filha.

Por outro lado, a testemunha Mezaque Pereira da Silva, ao ser auscultada 

em Juízo, aduziu que não visualizou a prática da contravenção penal de 

vias de fato em face da vítima, todavia, esclareceu que visualizou 

diversas pessoas arremessando objetos no carro do réu.

O réu João Luiz da Silva, submetido ao interrogatório judicial, negou os 

fatos de forma veemente, aduzindo que no dia do fato não chegou nem a 

visualizar a vítima, visto que, após tomar ciência que a sua ex convivente 

chegou ao local, tentou se ausentar.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu João Luiz da Silva praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Franci Kelly Moreira 

Franco, fato este que foi sobejamente comprovado pelas declarações 

contundentes da genitora da vítima, Sra. Clarice Moreira da Silva.

Pois bem.

A contravenção penal de vias de fato trata-se de infração penal que 

ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou 

violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem 

como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, 

puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos 

que não cheguem a causar lesão corporal.

 Por fim, não é demais lembrar que a contravenção penal de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 
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empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o réu, ao ser 

interrogado, não declinou informações contundentes que pudessem 

refutar a procedência da demanda.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu João Luiz da Silva, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal c.c artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41 c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, em 

concurso material.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

[Fato 01]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, eis que, analisando detidamente os 

registros acostados às fls. 93/93 verso, constato a inexistência de 

sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual, 

MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de três 

(03) meses de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva 

de três (03) meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

[Fato 02]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que, analisando detidamente os 

registros acostados às fls. 93/93 verso, constato a inexistência de 

sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios da contravenção penal, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias da contravenção penal pela qual o réu 

responde.

 As consequências da contravenção penal não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, 

em quinze (15) dias de prisão simples.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Por outro lado, entendo que deve incidir a 

circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, 

motivo pelo qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), 

atingindo o quantum de dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de lesões corporais e 

contravenção penal de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA TOTAL 

DEFINITIVA, PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, O QUANTUM DE 

TRÊS (03) MESES DE DETENÇÃO E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE 

VIAS DE FATO, A PENA DE DEZESSETE (17) DIAS DE PRISÃO SIMPLES

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Além do mais, registra-se que, caso 

ocorresse a substituição da pena ou a concessão do sursis, ficaria sem 

efeito, pois, pelo período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, 

JÁ CUMPRIU A INTEGRALIDADE DA PENA APLICADA, RAZÃO PELA 

QUAL, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 

EM FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso, 

INFORMANDO-SE, IMEDIATAMENTE A VÍTIMA Clarice Moreira da Silva 

acerca da colocação do réu em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.

Outrossim, DEIXO de declarar extinta a punibilidade do réu João Luiz da 

Silva em razão do cumprimento integral da reprimenda, pois entendo ser 

de competência do Juízo da Execução Penal, conforme aduz o artigo 66, 

inciso II, da Lei nº 7.210/84.

Não obstante o pleito defensivo acostado às fls. 89/92, CONDENO o 

acusado João Luiz da Silva ao pagamento das custas processuais, haja 

vista que não comprovou de forma robusta a impossibilidade de fazê-lo.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

Por fim, DILIGENCIE a Secretaria Judiciária junto às partes por qualquer 

meio idôneo de contato, com o fito de acostar aos autos a mídia da 

audiência de fls. 84, haja vista que esta Magistrada, com a finalidade de 

não procrastinar a prolação de sentença, ouviu os depoimentos das 

vítimas, testemunha e interrogatório do réu nos arquivos deste Juízo, 

diante da ausência da referida mídia (OBSERVANDO-SE QUE A 

SECRETARIA DE VARA DEVE CONFERIR, EM CADA DEVOLUÇÃO DE 

CARGA, SE OS PROCESSOS ESTÃO COM TODAS AS MÍDIAS, PÁGINAS, 

DOCUMENTO ETC, CONFOME DETERMINA A CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

Tangará da Serra, 30 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 47290 Nr: 126-29.2005.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Autos nº: 126-29.2005.811.0055.

Código Apolo nº: 47290.

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Eunice dos Santos, já qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática do 

delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Dado ao preenchimento dos requisitos impostos por lei, fora concedido à 

acusada o beneficio da Suspensão Condicional do Processo, com fulcro 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo de plano aceitas as condições 

impostas na solenidade designada, conforme se depreende do termo de 

audiência acostado às fls. 129.

Após certificado o decurso do prazo e o cumprimento das condições 

impostas pelas devidas certidões, e comprovantes do pagamento 

pecuniário, instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade da acusada, tendo em vista o integral 

cumprimento das condições impostas (fls. 167/167 verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta nos autos, o cumprimento integral das condições, consoante 

certidões de comparecimentos acostadas, comprovantes de pagamento, 

bem como, cota ministerial pugnando pela extinção da punibilidade da 

acusada em razão do cumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos com acuidade, denota-se que efetivamente as 

condições impostas em sede de audiência de suspensão condicional do 

processo foram cumpridas de forma exitosa.

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 167/167 

verso):

1) DECLARO extinta a punibilidade da acusada Eunice dos Santos, já 

qualificada nos autos, tendo em mira que as condições do benefício da 

suspensão condicional do processo foram efetivamente cumpridas, o que 

faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.

 4) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal da ré Eunice dos Santos bastando a de seu 

advogado, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, proceda-se na forma 

da CNGC/MT.

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

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

 Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 142125 Nr: 1498-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS BUENO ARGENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 1498-66.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 142125.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Mateus Bueno Argentino, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática 

do delito capitulado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dado ao preenchimento dos requisitos impostos por lei, fora concedido ao 

acusado o benefício da Suspensão Condicional do Processo, com fulcro 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo de plano aceitas as condições 

impostas na solenidade designada, conforme se depreende do termo de 

audiência acostado às fls. 75.

Após certificado o decurso do prazo e o cumprimento das condições 

impostas pelas devidas certidões, e comprovantes do pagamento 

pecuniário, instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista o integral 

cumprimento das condições impostas (fls. 105/105 verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta nos autos, o cumprimento integral das condições, consoante 

certidões de comparecimentos acostadas, comprovantes de pagamento, 

bem como, cota ministerial pugnando pela extinção da punibilidade do 

acusado em razão do cumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos com acuidade, denota-se que efetivamente as 

condições impostas em sede de audiência de suspensão condicional do 

processo foram cumpridas de forma exitosa.

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 105/105 

verso):

1) DECLARO extinta a punibilidade do acusado Mateus Bueno Argentino, já 

qualificado nos autos, tendo em mira que as condições do benefício da 

suspensão condicional do processo foram efetivamente cumpridas, o que 

faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.

 4) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal do réu Mateus Bueno Argentino bastando a de seu 

defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, proceda-se na forma 

da CNGC/MT.

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171996 Nr: 13603-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS IICHI CALEGARI ONUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323

 Autos nº: 13603-07.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 171996.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Douglas Lichi Calegari Onuma, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática dos delitos insculpidos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 

e nas penas do art. 146 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código 

Penal.

Dado ao preenchimento dos requisitos impostos por lei, fora concedido ao 

acusado o beneficio da Suspensão Condicional do Processo, com fulcro 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo de plano aceitas as condições 

impostas na solenidade designada, conforme se depreende do termo de 

audiência acostado às fls. 69.

Após certificado o decurso do prazo e o cumprimento das condições 

impostas pelas devidas certidões, instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista o 

integral cumprimento das condições impostas (fls. 83/83 verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.
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Consta nos autos, o cumprimento integral das condições, consoante 

certidões de comparecimentos acostadas, bem como, cota ministerial 

pugnando pela extinção da punibilidade do acusado em razão do 

cumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos com acuidade, denota-se que efetivamente as 

condições impostas em sede de audiência de suspensão condicional do 

processo foram cumpridas de forma exitosa.

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 83/83 

verso):

1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Douglas Lichi Calegari 

Onuma, já qualificado nos autos, tendo em mira que as condições do 

benefício da suspensão condicional do processo foram efetivamente 

cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.

2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.

 4) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal do réu Douglas Lichi Calegari Onuma bastando a de 

seu defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, proceda-se na forma 

da CNGC/MT.

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

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

 Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171999 Nr: 13607-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson José Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 13607-44.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 171999.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Vilson José Braun, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do 

delito capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dado ao preenchimento dos requisitos impostos por lei, fora concedido ao 

acusado o beneficio da Suspensão Condicional do Processo, com fulcro 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo de plano aceitas as condições 

impostas na solenidade designada, conforme se depreende do termo de 

audiência acostado às fls. 76.

Após certificado o decurso do prazo e o cumprimento das condições 

impostas pelas devidas certidões, e comprovantes do pagamento 

pecuniário, instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista o integral 

cumprimento das condições impostas (fls. 102/103).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta nos autos, o cumprimento integral das condições, consoante 

certidões de comparecimentos acostadas, comprovantes de pagamento, 

bem como, cota ministerial pugnando pela extinção da punibilidade do 

acusado em razão do cumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos com acuidade, denota-se que efetivamente as 

condições impostas em sede de audiência de suspensão condicional do 

processo foram cumpridas de forma exitosa.

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 102/103):

1) DECLARO extinta a punibilidade do acusado Vilson José Braun, já 

qualificado nos autos, tendo em mira que as condições do benefício da 

suspensão condicional do processo foram efetivamente cumpridas, o que 

faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.

 4) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal do réu Vilson José Braun bastando a de seu 

advogado, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, proceda-se na forma 

da CNGC/MT.

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

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

 Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 188408 Nr: 5312-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO Willian Constâncio 

de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter 

praticado o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.ISENTO de 

custas processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, 

inciso III, todos 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, a presente decisão de absolvição, nos termos dos 

dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito em julgado e, 

uma vez cumpridas todas as determinações constantes da presente 

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

ao Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281933 Nr: 10578-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Autos nº: 10578-44.2018.811.0055.Código Apolo nº: 281933.Vistos etc. 

(...) 1)Analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 51/57) não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

13h20min.2)INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia. 3)INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 05).3.1) No que tange a testemunha arrolada na resposta de 

fls. 51/57, DEPREQUE-SE a sua inquirição ao Juízo da Comarca de 

Diamantino/MT, CONSIGNANDO-SE o prazo de vinte (20) dias para 

cumprimento, em razão de ser processo de réu preso, bem como, 

INTIMANDO-SE as partes acerca da expedição da referida 

missiva.4)REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal 

onde se encontra custodiado.5)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 07 de agosto de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282232 Nr: 10822-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR TOLENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 10822-70.2018.811.0055.Código Apolo nº: 282232.Vistos etc. 

(...) Desse modo:1)Analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 81/88) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 13h50min.2)INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de 

ser interrogado, sob pena de revelia. 3)INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas em 

comum (fls. 07).3.1)REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as 

testemunhas militares, para comparecerem à audiência supra designada, 

conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.4)REQUISITE-SE o réu junto 

à Direção do estabelecimento penal onde se encontra 

custodiado.5)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra, 07 de agosto de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATAN SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/10/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(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 31/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM 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 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA CORREIA (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 22/10/2018, 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: 1001978-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 23/10/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CHAVES GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURENILDA RAMOS PPARAVÁ DUARTE (EXECUTADO)

JADSON DA COSTA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 
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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, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 23/10/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 23/10/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FICK MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RAMOS DA CRUZ PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001221-57.2017.8.11.0055 Reclamante: ANA MARIA RAMOS 

DA CRUZ PEDROSO Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante propôs CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA para que os promovidos fornecessem os medicamentos a que 

ficaram compelidos a fornecerem em virtude de sentença. Com a 

informação de que os promovidos não cumpriram com a obrigação de 

forma espontânea, em conformidade com a sentença proferida, e com o 

orçamento apresentado aos autos, teve o reclamado o valor bloqueado 

(cf. ID 12539555) e expedido o competente alvará (cf. ID 13171033 e 

13171074), com a prestação de contas parcial por parte da exequente (cf. 

ID 13287379). Sendo certo que o processo alcançou o seu objetivo é 

aplicável ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do CPC, por sentença, 

com resolução de mérito. Ainda, deverá a parte reclamante realizar a 

prestação de contas de todos os valores levantados, conforme informado 

em petição (ID 13287368) demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em 

caso de descumprimento da presente determinação, comunique-se 

imediatamente o Ministério Público, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais 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, 10 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000572-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES FERREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VERTUOSO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para designada nos autos, para o dia 

22 de outubro de 2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001947-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora da audiência designada nos autos 

para o dia 22 de outubro de 2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001945-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PARESI DE MELO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para audiência designada nos autos 

para o dia 22 de outubro de 2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora da audiência designada nos autos 

para o dia 08 de outubro de 2018 às 15h00min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001511-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LELES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-16.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011276-16.2015.8.11.0055 Autor: Pablo Rodrigo Perez Selle Ré: 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE SENTENÇA 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). 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 da prejudicial 

de mérito suscitada pela ré. Não há falar em aplicação da prescrição 
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quinquenal prevista no art. 1º do Dec. 20.910/32 no presente caso. Isso 

porque, embora existam débitos anteriores ao referido quinquênio, a 

prescrição restou interrompida pelo protocolo de requerimento 

administrativo realizado pelo autor – que apenas foi definitivamente 

respondido em 04 de junho de 2013 (data da ciência do autor), cf. ID n. 

6170370. Deste modo, considerando que a presente ação foi distribuída 

em 13 de março de 2015 (data da distribuição da ação perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca) e o termo ad quem supramencionado, não 

transcorreu o prazo de dois anos e meio necessário para a consumação 

da prescrição (nos termos do art. 9º do Dec. 20.910/32 c/c S. 383 do 

STF[1]). Neste diapasão, ante a inocorrência da prejudicial de mérito 

alegada pela ré, passa análise do mérito da presente ação. Vejamos: Em 

síntese, o autor – que é servidor público lotado na autarquia municipal ré – 

pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de responsabilidade pelas 

funções de Pregoeiro e Presidente/Membro de Comissão Permanente de 

Licitações, de forma cumulada, por alguns períodos nos anos de 2010, 

2011 e 2012. De igual modo, pleiteia o reconhecimento do direito ao 

percebimento pelo adicional de responsabilidade pelo período em que 

atuou na Comissão Especial de Licitações. Por fim, pleiteia o pagamento da 

integração do reflexo do adicional supramencionado as verbas de 13º 

salário, férias e terço de férias, devidamente corrigidos monetariamente. A 

ré, ao tratar do mérito da presente ação, pugna pela inaplicabilidade do 

reconhecimento cumulado de adicional de responsabilidade pela função de 

membro permanente de comissão de licitação porque o autor já o recebe o 

mesmo adicional pela função de pregoeiro. De igual modo, informa a 

impossibilidade de jurídica do deferimento de adicional por 

responsabilidade pela função de membro de comissão especial de 

licitação porque não há permissivo legal neste sentido. Após detida análise 

do caso posto, é preciso reconhecer que assistir parcial razão ao autor. A 

princípio, de acordo com o petitório inicial, verifica-se que o autor não 

pleiteia o pagamento do adicional de responsabilidade em si, mas apenas 

seu reconhecimento (provimento de natureza declaratória, portanto) e o 

pagamento do reflexo deste nas verbas de décimo terceiro salário, férias 

e terço constitucional de férias. Não há dúvidas de que a legislação 

municipal aplicável à espécie prevê a existência de adicional de 

responsabilidade pelo desempenho de servidores públicos que atuem na 

função de Pregoeiro, Presidente e Membros de Comissão Permanente de 

Licitação, bem como aos Advogados ou Procuradores do Município e da 

Câmara Municipal, que sejam designados pelo Prefeito Municipal no âmbito 

do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal no âmbito do 

Poder Legislativo, para atuar junto ao Departamento de Licitações e 

Contratos, cf. art. 1º da Lei Complementar 125/07. Ademais, o art. 4º da 

Lei Complementar supramencionada é expresso em permitir a acumulação 

do referido adicional com “qualquer outro adicional ou gratificação 

recebida pelo servidor”, embora restrinja a incorporação destes aos 

vencimentos do servidor. Assim, restando inequívoco que o autor cumulou 

as funções de pregoeiro e de membro de comissão permanente de 

licitações (cf. portarias de nomeação anexas à petição inicial), necessário 

se mostra o reconhecimento do direito ao adicional de responsabilidade de 

forma cumulada no presente caso, pelos períodos em que tal situação 

ocorreu. Sublinhe-se que, ao contrário do que ilustra a autarquia municipal 

ré, o adicional em questão é devido em razão de cada uma das funções 

desempenhadas pelo autor, e não de forma genérica e unificada. Até 

mesmo porque as funções de pregoeiro e membro de comissão 

permanente de licitações possuem um plexo de atribuições diferentes e 

não coincidentes – como, inclusive, reconhece a administração pública em 

seu parecer final (cf. ID n. 6170370). É dizer, o reconhecimento do direito 

ao adicional (em relação à função de membro permanente da comissão de 

licitação, apenas) é devido porque o autor atuou, de forma lícita e 

concomitante, em duas funções diferentes abrangidas pela legislação 

municipal (com valores distintos[2], frise-se), porém apenas percebeu o 

adicional referente a função de pregoeiro. Entrementes, no tocante ao 

adicional de responsabilidade em relação a função de membro de 

comissão especial de licitação, é preciso reconhecer que o autor não faz 

jus ao seu reconhecimento ante a inexistência de permissivo legal. Uma 

vez que, de acordo com o art. 1º da LC 125/07, apenas os membros de 

comissão permanente de licitações fazem jus ao referido adicional. Razão 

pela qual, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege os atos 

administrativos, não há falar em sua extensão pelo Poder Judiciário – que 

não possui função legislativa[3]. Outrossim, considerando a procedência 

parcial do pedido do autor (exclusivamente em relação ao reconhecimento 

do direito ao adicional de responsabilidade pelo cargo de membro 

permanente de comissão de licitação), necessária é a procedência do 

pedido de integração do reflexo do adicional mencionado nas verbas de 

13º salário, férias e terço de férias, na forma da legislação aplicável. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial, para: a) reconhecer o direito do autor ao 

adicional de responsabilidade referente à função de membro da comissão 

permanente de licitação, nos meses em que as funções foram 

concomitantemente desempenhadas; b) determinar o pagamento do 

reflexo do referido adicional de responsabilidade (referente à função de 

membro de comissão permanente de licitação) nas verbas de 13º salário, 

férias e terço de férias, pelos períodos em que o autor cumulou as 

funções, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data 

em que o pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros de 

0,5% (meio por cento) ao mês desde a data da citação. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Súmula 383. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a 

correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica 

reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa 

durante a primeira metade do prazo [2] Art. 5º O adicional de 

responsabilidade consistirá nas remunerações abaixo, que serão 

acrescidas ao salário do servidor, estabelecidas de acordo com o grau de 

responsabilidade das funções: I - Pregoeiro e Presidente de Comissão 

Permanente de Licitação: R$ 1.000,00 (mil reais) mensais; II - Membro de 

Comissão Permanente de Licitação: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais; 

III - Advogado ou Procurador do Município designado nos termos do artigo 

4º da presente lei: 30% (trinta por cento) incidentes sobre o seu 

salário-base; [3] Nesse sentido: "A questão central a ser discutida nestes 

autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração 

Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores 

públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento 

no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, 

salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus 

artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para 

reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, 

ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 

1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei 

específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A 

propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 

339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa 

orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou 

o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores 

depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio 

da isonomia. (...) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem 

reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando 

que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente." 

(RE 592317, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 28.8.2014, DJe 

de 10.11.2014, Tema 315)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE ANDRADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENSAZIONE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. A fim de avaliar a necessidade de designação de audiência de 

instrução, determino a intimação do reclamado para, no prazo 5 (cinco) 

dias, apresente contestação, sob pena de revelia e confissão. Em 

seguida, intime-se o reclamante para impugnação pelo mesmo prazo e 

tornem conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI GILSON DE MENDONCA (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)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA BECKER LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, apresentar Impugnação no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEMI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114257 Nr: 4426-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Por todo o exposto, RETIFICO a primeira parte da decisão de fl. 536, 

devendo o reclamado ser intimado 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 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, 10 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERNEI RELIQUIAS SANTOS (EXEQUENTE)

IVETE FLORES RELIQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os pedidos dos IDs 14437250 e 14455138, no que tange à 

substituição da penhora, deve ser indeferido. Na esteira do entendimento 

majoritário da jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 1090864-RS), a substituição da penhora, na forma do art. 835, § 2º, 

do CPC, em desobediência à gradação legal estabelecida no mencionado 

dispositivo, deve ser concedida apenas em situações excepcionalíssimas, 

o que, entretanto, não ocorre neste caso concreto. No caso, a reclamada 

afirma que o desbloqueio é necessário tendo em vista a necessidade da 

empresa fazer frente a despesas correntes. Ocorre que é de 

conhecimento público que a reclamada é uma empresa de grande porte 

desta cidade e, embora tenha juntado aos autos documentos que indiquem 

a necessidade de pagamento de tributos e folha de salários, não 

apresentou qualquer documento que indique que o faturamento da 

empresa não seja suficiente para honrar com referidos pagamentos. 

Nesse passo, não é crível, especialmente à míngua de qualquer 

documento idôneo, a afirmação de que não poderá honrar com os 

pagamentos mencionados, até porque, diante de seu porte, o valor 

bloqueado não é de tão grande vulto como quer fazer crer a reclamada. 

Portanto, para que seja acolhido o requerimento de substituição, conforme 

entendimento do C. STJ (REsp 1067630-RJ; AgRg no Ag 952491/RJ; e 

REsp 1116647-ES), necessário que seja verificada a efetiva menor 

onerosidade para o executado, o que não se verifica nestes autos. Por 

outro lado, deve se levar em consideração que, ao contrário do que 

sustenta a reclamada, a sentença proferida no processo principal está na 

iminência de se tornar definitiva, especialmente porque não parece 

razoável o argumento de que ainda pende recurso contra a decisão da E. 

Turma Recursal, não ao menos os recursos ordinários previstos em lei. 

Dessa forma, a substituição da penhora neste momento apenas colocaria 

em risco a efetividade da execução cujo término se avizinha. Há que se 

fazer referência ainda ao fato de que, como já deliberado quando do 

recebimento do pedido de cumprimento provisório de sentença, não será 

autorizado qualquer levantamento de valores pelo exequente sem que 

ocorra o trânsito em julgado da sentença ou, no mínimo, que ele oferte 

caução, cuja idoneidade, evidentemente, exigida, será aferida a critério 

deste Juízo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de substituição 

da penhora formulado pela executada. Tendo em vista que a exequente já 

se manifestou sobre os embargos à execução, tornem os autos 

conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23381 Nr: 1225-93.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRISOLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 1225-93.2007.811.0045COD. 23381

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A UNIÃO

PARTE REQUERIDA: BRISOLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Brisola Materiais Para Construção 

Ltda, CNPJ: 04547594000106, brasileiro(a), Endereço: Rua Porto Velho 

96-N, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.058,22 (Dois mil, 

cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 1.029,11 (Um mil, vinte e nove reais e onze centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.029,11 (Um mil, vinte e 

nove reais e onze centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 9 de agosto de 2018.

 Luciana Maria Adams

Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000326-63.2016.8.11.0045 Intimação das partes para se manifestarem 

sobre o laudo ID 14659048. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de agosto de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE BARBOSA DE MELO (AUTOR)

G. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000275-18.2017.8.11.0045 Intimação das partes sobre o resultado da 

perícia médica (ID anterior), podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecer seus pareceres no prazo 

de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do 

Código de Processo Civil. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28636 Nr: 2685-81.2008.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALD CELSO SCHWEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 CÓDIGO 28636.

Vistos etc.

I. Em conformidade com o art. 513 do CPC, nos casos em que nos autos já 

estiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o requerimento de 

cumprimento de sentença, a intimação do requerimento de cumprimento de 

sentença deverá ser por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos.

 In casu, decorreu vasto lapso temporal, cerca de 3 anos, até que 

houvesse o desarquivamento e o requerimento de cumprimento de 

sentença. Cumprimento esse que fora recebido pelo executado em 

14/08/2017, vide fl. 185.v, e devidamente cumprido conforme comprovante 

de depósito à fl. 189.

Posto isto, INDEFIRO pedido de fl. 194, o qual visa o bloqueio de saldo 

remanescente da condenação.

II. Certifique-se a Senhora Gestora quanto à vinculação do valor 

depositado em juízo ao presente feito e expeça-se o respectivo alvará em 

conformidade com os dados informados na fl. 194.

III. Após, nada tendo sendo requerido, arquive-se.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de agosto de 2018

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102215 Nr: 22589-77.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - 

OAB:16072-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6811, MARCOS VELASCO FIGUEREDO - OAB:63893

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do 

art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de declarar que a 

cobrança de royalties é indevida a partir da extinção da proteção 

patentária de 20 anos (a partir de 01/09/2010, inclusive), a contar do 

depósito no país de origem (que ocorreu em 31/08/1990). O prazo 

prescricional a ser aplicado é de 05 anos e a devolução é em 

dobro.Portanto, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

que fixo em 20% (vinte por cento). Com a sucumbência parcial em 

decorrência da prescrição, fixo honorários em 10%, em favor das 

Requeridas, quanto ao período atingido pela prescrição. Quanto às custas 

processuais, responde o Autor por 30% e os Requeridos por 70%. 

Condeno ainda a Monsanto Technology LLC às penas da litigância de 

má-fé, em 10 salários mínimos, em favor da parte autora, pela atuação 

antiética em incidente processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 8 de agosto de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 822-80.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 CÓDIGO 93743.

Vistos etc.

I. Os débitos que abrangem a presente execução fiscal dizem respeito às 

inscrições de dívida ativa nºs 12214000071-00, 12614000325-89, 

12614000326-60 e 12714000023-00, lavradas em desfavor da executada 

PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

II. A decisão proferida à f. 99 aceitou a caução oferecida às f. 58/70 

(matrículas nºs 30.643 e 31.062 do CRI de Sorriso/MT) e assegurou ao 

corresponsável LEANDRO MUSSI a obtenção de certidão positiva com 

efeitos de negativa junto à Fazenda Pública, referente a tais débitos.

 III. A decisão proferida à f. 140 indeferiu o pedido de suspensão de 

inscrição no CADIN.

IV. Pela petição de f. 151/160 a executada afirma que a exequente está se 

negando a emitir certidão positiva com efeito negativa, o que, somado à 

inscrição no CADIN, vem lhe impedindo de obter crédito junto às 

instituições financeiras a fim de fomentar sua atividade laboral. 

Sustentando que os débitos em execução já estão garantidos, requer a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário para fins de emissão de 

certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa, bem como 

a suspensão do registro do CADIN.

 V. Intime-se a executada por meio de seus procuradores constituídos 

para que apresentem cópia atualizada das matrículas dos imóveis 

ofertados, comprovando a averbação da caução (vide item III da decisão 

de f. 99 e ofício retirado à f. 101).

 VI. Atendido o item retro, retornem imediatamente conclusos para 

apreciação dos pedidos formulados.

 VII. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107345 Nr: 2488-82.2015.811.0045

 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: SIMONE APARECIDA DE GOWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME PFAU - 

OAB:1799

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 107345 (2488-82.2015.811.0045)

DATA/HORA: 08 de agosto de 2018, às 15:30 horas.

FINALIDADE: Conciliação, Instrução e Julgamento.

Presentes:

 Magistrado: Cássio Luís Furim.

Autor: Simone Aparecida de Goes.

Advogada: Marlucy Pereira da Silva OAB/MT 16016

Requerido: Banco Itaú S/A.

Preposto: Jessica Cristina Dall Alba.

Advogada: Josimeri Carla Mazutti Marques Moraes OAB/MT 20034/O.

ABERTA A AUDIÊNCIA:

1) Deferiu-se a juntada de cópia de boletim e ocorrência (uma lauda), 

substabelecimento e carta de preposição;

2) Tomou-se o depoimento da parte autora e de 02 testemunhas;

3) Declara-se encerrada a instrução;

4) As partes deverão apresentar memoriais no prazo de 15 dias, iniciando 

pela parte autora independente de intimação (assegurada vista dos autos) 

iniciando em seguida e sem intimação o prazo para a parte requerida, nos 

mesmos termos;

5) Em seguida conclusos para sentença.

6) Cumpra-se.

 NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado. Eu que o digitei e subscrevi.
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 Juiz de Direito

Autor(a) Advogada

Requerido Advogada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 471 Nr: 3036-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Certifico e dou fé que, o Banco do Brasil devidamente intimado, conforme 

fls.1543 (verso), nada se manifestou. Dessa forma encaminho-os autos 

conlusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115162 Nr: 6756-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRC, JJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13.067/MT, SOLEICA 

FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 115162.

Vistos etc.

I. Por tratar-se somente de um erro material constante na petição inicial 

referente a fração correspondente a propriedade pertencente aos autores 

do presente feito, defiro como requer à fl. 47.

II. Expeça-se novo formal de partilha constando a retificação do item 3.4, 

constando a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural de 

matrícula 31.374.

III. Após, nada mais sendo requerido, retorne-se os autos ao arquivo.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000726-77.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JAQUELINE HABOSK BORKOVSKI RÉU: WAGNER DOS SANTOS 

GOUVEIA Vistos. 1. Tendo em vista a ausência de comprovação quanto à 

intimação da parte requerida, conforme se infere da certidão Id. 14572064, 

redesigno a presente audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 14:30 horas. 2. Dou os presentes por intimados. 3. 

Oficie-se ao juízo deprecado, informando a nova data. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de agosto de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Ofício Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002318-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. R. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Ofício n. 506/2018 LUCAS DO RIO VERDE - MT, 10 de agosto 

de 2018 . Dados do processo: Processo 1002318-88.2018.8.11.0045, 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda, Fixação], Valor da causa: R$ 3.434,40. 

Partes do processo: Parte Autora: Advogado do(a) REQUERENTE: Parte 

Ré: Advogado do(a) REQUERIDO: Senhor(a), Comunicamos a Vossa 

Senhoria, que foi redesignada a audiência neste Juizo para o dia 

09/10/2018 às 9:30h no Cejusc deste Juizo (Fórum de Lucas do Rio 

Verde-MT), e solicitamos o cumprimento da carta precatória (comprovante 

de envio em anexo), considerando a nova data. Atenciosamente, Belques 

Solange Grisa Leseux Gestora Judiciária A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE SANTARÉM-PA SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20666 Nr: 1972-77.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSERSLDF, NGDR, JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário para a vinculação do 

valor restante, e ainda, proceda-se com a transferência dos valores já 

vinculados conforme comprovantes de fls. 87 e 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1324-10.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARCONDES DE SOUZA, OSMIR 

AGUIAR CAMPOS, LOJAS ANONIMATO MODAS, LOJAS VALVAGLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Intimação do douto advogado da parte requerida para que manifeste-se 

em 10(dez) dias quanto aos cálculos atualizados de fls. 260/266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 144600 Nr: 5986-21.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPHIA DA MATTA GARCIA, DAYANNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da douta advogada da parte autora para manifestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87388 Nr: 1204-10.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES FATIMA CIVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora:"Havendo impugnação, manifeste-se o 

exequente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118224 Nr: 8546-04.2015.811.0045

 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: ARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação da parte requerida para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 5005-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA ROBERTA BONAFIN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para retirada de alvarás na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 8814-58.2015.811.0045

 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: DANIEL SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação das partes acerca do agendamento de perícia grafotécnica 

designada para o dia 19/10/2018 às 15:00h nesta serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 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: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação para atualização do endereço do requerente no prazo de 10 

dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001758-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (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)

 

Intimo a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre 

a quitação integral da dívida, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002484-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 895.953.511-72 

(REPRESENTANTE)

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002484-57.2017.8.11.0045. 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], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, 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 à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004405-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004405-85.2016.8.11.0045. Intime-se o requerente, 

mediante a expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o andamento no 

processo, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito 

[art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80312 Nr: 4382-35.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VILMAR SIMÃO, SIMÃO E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 4382-35.2011.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se a exequente, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline se os executados realizaram a quitação integral da obrigação, 

registrando-se que a ausência de manifestação no prazo indicado, 

implicará em manifestação implícita de concordância quanto a extinção do 

processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 2150-84.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE RÁDIO DIFUSÃO 

COMUNITÁRIA, ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo. INTIMO a 

parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 1736-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME, LUCAS PEREZ 

DE AMORIM, GEOVANI SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – Portanto, diante desta perspectiva, dado à ineficácia da indicação 

de bens à penhora, INDEFIRO o pedido de nomeação de bens, formulado 

pela devedora. Item II – Portanto, DEIXO DE CONHECER do pedido de 

aplicação das penalidades do art. 940 do Código Civil. Item III – Diante disto, 

RECONHEÇO a amortização do débito no valor de R$ 3.099,00, fato 

incontroverso no processo, devido à ausência de oposição/resistência 

detalhada, bem como pelo fato da exequente ter juntado aos autos planilha 

de cálculo a qual demonstra a referida amortização (fls. 167/178). 

Ademais, conforme cópia da decisão acostada às fls. 124/127, e em 

conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, deflui-se que o pedido de consignação em pagamento 

foi julgado improcedente por sentença prolatada no dia 28 de abril de 

2015, nos autos da ação n.º 2374-17.2013.811.0045, código 88490, a qual 

foi mantida em sede recurso de apelação pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Portanto, não há que se falar em ‘bis in idem’ e nem na 

extinção do presente feito. No dia 04 de outubro de 2017, a exequente 

levantou, nos autos da ação n.º 2374-17.2013.811.0045, código 88490 

(‘vide’ alvará acostado à fl. 203 daqueles autos), o valor atualizado de R$ 

9.653,72 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois 

centavos), referente ao valor incontroverso que a executada havia 

depositado inicialmente naqueles autos. Portanto, diante deste cenário, 

RECONHEÇO a consumação do pagamento parcial de dívida, representado 

pelo levantamento da parcela de R$ 9.653,72 (nove mil, seiscentos e 

cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Ante o exposto, 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida, com o abatimento do valor 

amortizado e do valor levantado nos autos da ação n.º 

2374-17.2013.811.0045, código 88490. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores. Item V – 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 3970-36.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MOMBACH, JULIANA MOMBACH, MICHELLI 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE/23.748, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Compulsando o processo, deflui-se que foi proferida decisão de 

saneamento e organização do processo, instante em que foram resolvidas 

as questões processuais pendentes, foram fixados os pontos 

controvertidos da lide e determinada a produção dos meios de prova, com 

ordem de produção da prova testemunhal e coleta do depoimento das 

partes (fls. 478/480), bem como determinou-se a expedição de carta 

precatória às Comarcas de Campo Grande/MS, de Rondonópolis/MT, de 

Nova Mutum/MT e de Sorriso/MT, com o objetivo de proceder-se a coleta 

do depoimento pessoal do réu e a inquirição das testemunhas.No dia 

06/12/2016, através da publicação no DJe, Edição 9911, a requerida Calça 

Larga Transportes Ltda-ME foi intimada a retirar as cartas precatórias 

expedidas e comprovar as suas distribuições, conforme certidões 

acostadas às fls. 488 e 808, bem como do extrato do DJe anexo. As 

cartas precatórias foram retiradas, conforme assinatura acostada aos 

expedientes de fls. 489/490.Não obstante isto, segundo os informes 

produzidos no processo, é possível divisar que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da decisão que determinou a comprovação, 

no prazo de 10 (dez) dias, da distribuição das cartas precatórias perante 

os Juízos Deprecados, sob pena de perda da prova, conforme se evola 

do teor da certidão juntada na fl. 811 e extrato do DJe, Edição 10296 

anexo a decisão judicial. A requerida, entretanto, quedou inerte, conforme 

certidão acostada à fl. 812.Portanto, diante deste cenário, 

considerando-se que a requerida, devidamente intimada e advertida a 

respeito das consequências do descumprimento da decisão judicial, 

permaneceu inerte, deixando de efetivar a distribuição das cartas 

precatórias perante os Juízos Deprecados, DECRETO a perda da 

faculdade/direito de concretizar a produção da prova testemunhal 

postulada.À míngua da existência de necessidade de se produzir outros 

meios de prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, apresentem alegações finais.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94128 Nr: 1122-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPIXABA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 42628 Nr: 2937-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252

 INTIMO a executada acerca da penhora realizada nestes autos, oriunda 

do processo código 81120, oriundo desta 3ª Vara de Lucas do Rio Verde 

- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113672 Nr: 5914-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO DIEGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, VICTOR 

ALIPIO AZEVEDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:MT/13.975, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Item III – Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157044 Nr: 868-34.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de 

forma fundamentada a sua necessidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002601-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002601-48.2017.8.11.0045. Deveras, o benefício 

previdenciário do auxílio-doença pressupõe, para o efeito de 

configuração, a comprovação da condição de segurado da Previdência 

Social e, ao mesmo tempo, também a demonstração, através da realização 

de exame médico-pericial, da incapacidade para o trabalho ou exercício de 

atividade laboral hábil a garantir a subsistência, e a integralização do 

período de carência [art. 59 da Lei n.º 8.213/1991]. Contudo, a 

preexistência de doença ou lesão em momento anterior à filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social constitui, como regra geral, obstáculo 

ao auxílio-doença, exceto se a situação configuradora da incapacidade 

sobrevier por motivo/razão de progressão ou agravamento da doença ou 

lesão [art. 59, parágrafo único da Lei n.º 8.213/1991]. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar 

que o laudo pericial é extremamente conclusivo e registra, de maneira 

taxativa, que a autora é portadora de doença/enfermidade, que a impede, 

de maneira total e permanente, de exercer atividade laboral (ID n.º 

10147938). Em respostas complementares, conclui que, embora a doença 

tenha iniciado no ano de 2004, devido às características da enfermidade, 

que possui natureza degenerativa, resta claro seu agravamento, com 

dorsalgia irradiada aos membros inferiores, ficando a autora incapacitada 

desde julho de 2016 (‘vide’ laudo pericial acostado ao ID n.º 12341560). 

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que não obstante 

preexistente a doença, devido ao agravamento das condições de saúde, a 

requerente, em momento posterior a data de filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social, ficou incapacitada para o exercício de atividade 

laboral. Por estas razões, deflui-se que a preexistência da doença, 

agravada logo após o ingresso no sistema de previdência social, não 

afasta o auxílio-doença [TRF4, EINF 2006.71.99.000407-2, Terceira Seção, 

Relator João Batista Pinto Silveira, D.E. 16/12/2009; TRF4, REOAC 

2007.72.08.004347-2, Quinta Turma, Relator Alcides Vettorazzi, D.E. 

03/11/2008]. Nesta senda, compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a condição de 

segurada da autora e o cumprimento do período de carência, conforme 

certidão do CNIS acostada ao ID n.º 9026798, págs. 1 e 2, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

9026801, pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora, em 20/09/2017, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (CID M511, M519, M544, M19, O200, D25 e 

Z35) desde o ano de 2004, mas que, devido às características da 

enfermidade, que possui natureza degenerativa, houve agravamento da 

doença, restando incapacitada desde julho de 2016. Logo, a princípio, está 

demonstrada, nesta fase processual, a existência de moléstia que tornou 

a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais 

habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de 

enfoque, considero que a parte requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dela dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença à autora Rita de Cássia Nascimento Ferreira, dentro do 

prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova 

reavaliação administrativa da necessidade da manutenção do benefício 

dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Incumbe à 

parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo requerimento 

administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991]. À míngua da existência de necessidade de se produzir 

outros meios de prova, Declaro encerrada a instrução processual e 

determino a abertura de vista dos autos às partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1003304-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BRAGA EBERSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BRAGA EBERSOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n . º  1003304-42.2018.8 .11 .0045.  Pr ime i ramente , 

considerando-se a existência de veementes indicativos que detêm a 

capacidade de demonstrar que o requerido encontra-se interditado (ID n.º 

14514138, págs. 1 e 2), somado ao fato de o anterior curador faleceu (ID 

n.º 14513688), Defiro o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

Nomear, para atuar na condição de curador do requerido, a autora 

Carolina Braga Ebersol, que, aceitando a nomeação, deverá comparecer 

em cartório para prestar compromisso, mediante termo, dentro do prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se a curadora da referida nomeação, fazendo-se 

constar no aludido expediente, o teor contido no art. 759 do Código de 

Processo Civil. Proceda-se à citação do curatelado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugne o pedido, registrando-se no referido expediente, 

que poderá constituir advogado. Oficie-se ao Registro de Imóveis, 

solicitando informações sobre possíveis bens registrados em nome do 

interditando. Concedo à requerente o beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVA RAUBER (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 1003325-18.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data do 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado em 02/03/2016 (ID 

14614117, pág. 26), fez desaparecer o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por 

esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

buscada. 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. 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], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, 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 à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003317-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BORTOLASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003317-41.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Ato Administrativo, ajuizada por Moacir Bortolassi contra o Estado do 

Mato Grosso, visando a decretação de nulidade de ato administrativo, bem 

como a restituição em dobro do valor pago indevidamente. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

fundamentar. A demanda não comporta maiores digressões, porquanto 

deve ser declinada a competência para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Com efeito, estabelece o artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.153/2009, 

que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o 

processo, conciliação e julgamento das causas cíveis de interesse dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios até o valor de sessenta 

salários mínimos, in verbis: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” E a 

competência dos Juizados Especiais, sendo em razão da matéria, 

determinada pela natureza da relação jurídica em litígio, é absoluta no foro 

onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública [art. 2º, §4º, 

Lei n.º 12.153/2009]. Por sua natureza, não está susceptível à alteração, 

tampouco prorrogação, podendo ser suscitada a qualquer momento e grau 

de jurisdição, bem como reconhecida de ofício [art. 64, §1º, do CPC/2015], 

sob pena de nulidade do feito. Nesse passo, voltando-se a demanda 

contra o Estado de Mato Grosso [art. 5.º, inciso II da Lei n.º 12.153/2009], 

em que o proveito econômico almejado pela parte autora, decorrente da 

eventual sentença de procedência, é menor do que 60 (sessenta salários 

mínimos), não figurando entre aquelas exceções previstas no art. 2º, §1º, 

da Lei 12.153/2009, forçoso o reconhecimento da competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito 

[TJRS - Apelação Cível Nº 70076886266, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

12/04/2018; TJRS - Apelação Cível Nº 70076892959, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado 

em 12/04/2018]. Ante o exposto, com espeque no artigo 64, §§1º e 3º do 

Código de Processo Civil, Reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para atuar na presente demanda e, por consequência, determino a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAN ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1003266-30.2018.811.0045. Proceda-se à citação do 

executado 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]. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003267-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE FERST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003267-15.2018.811.0045. Proceda-se à citação do 

executado 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]. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003399-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA CARDOSO CASSERES (RÉU)

ANTONIO ALAMINO CASSERES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003399-72.2018.811.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAN ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003266-30.2018.811.0045. Proceda-se à citação do 

executado 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]. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002930-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BERTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002930-60.2017.8.11.0045. 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 Edmilson Berté 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 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003543-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE INES KAISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003543-80.2017.8.11.0045. 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 Berenice Ines Kaiser 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]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002973-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA APARECIDA BERTE (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 1002973-94.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Cintia Aparecida Berté 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. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

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 

do réu [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. Condeno a autora no pagamento das custas judiciais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001841-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI MARIA FINCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001841-02.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e 

Investimento em desfavor de Ivani Maria Finco. 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 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. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, pois não subsiste 

decisão judicial impondo a inserção de restrição na base de dados do 

Renavam, com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002144-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002144-16.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

desfavor de Base Norte Construções e Terraplanagem Ltda-ME. 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. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão judicial impondo a 

inserção de restrição na base de dados do Renavam, com fundamento no 

art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003817-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES (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 1003817-44.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Nilza Rodrigues contra Ympactus 

Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a dívida, 

decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de pirâmide 

financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na Comarca 

de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 
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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 13666583). 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 10 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR)

JONAS RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

HT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001838-13.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva 

a formulação dos embargos de declaração, constitui a total ausência de 

referência, no âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide 

(questões de direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria 

se pronunciar [art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil]. Pois bem. 

Cotejando o manancial informativo encartado aos autos, deduz-se que, 

pelo excesso de trabalho, fora prolatada decisão que deliberou por 

indeferir a assistência judiciária gratuita, sem analisar o pedido subsidiário 

do pagamento das custas ao final do processo. Ocorre que, por ora, não 

existem evidências que tenham a capacidade de demonstrar que as 

razões, que lastrearam a prolação da decisão judicial que indeferiu o 

requerimento de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

tenham sido superadas por fatos novos supervenientes. Os autores não 

acostaram aos autos qualquer documento que evidencie que se 

enquadram no conceito de pobreza e que, devido ao valor das custas 

judiciais, podem, no estado potencial, serem privados do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Por 

corolário natural, inviável também por este motivo, o deferimento do 

pagamento das custas somente ao final do processo. D’outra banda, não 

obstante o exposto anteriormente, quando verificar que não estão 

preenchidos os requisitos para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, levando-se em conta as peculiaridades do caso, e, com o objetivo 

de assegurar o acesso à jurisdição, poderá o juiz conceder direito ao 

parcelamento das despesas processuais [art. 98, § 6º do Código de 

Processo Civil c/c o art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/TJMT]. A ratificar tal 

posicionamento, extrai-se da jurisprudência o seguinte julgado: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. - O juiz pode 

exigir documentos idôneos e fixar um parâmetro de presunção da 

necessidade e/ou do parcelamento para concessão de um desses 

benefícios. - Comprovada a renda mensal entre três e dez salários 

mínimos, sem maiores comprometimentos obrigatórios da renda, tem a 

parte somente o direito ao parcelamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 98, § 6º, do 

CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, MAS COM 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70073749723, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 29/05/2017) Diante disto, tendo em vista que a 

parte autora não comprovou a insuficiência de recursos, mas como forma 

de assegurar o acesso ao Poder Judiciário, tenho que a concessão do 

parcelamento das custas processuais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, dado a existência de omissão, ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração, para o fim de: a) Indeferir o pagamento das 

custas ao final do processo; b) Conceder à parte autora o parcelamento 

das custas processuais de distribuição do processo, nos termos do art. 

98, §§ 6º e 7º do Código de Processo Civil c/c o art. 468, § 6º da 

CNGCGJ/TJMT, autorizando sua realização em até 6 (seis) parcelas. 

Ressalte-se que o referido parcelamento não abarcará eventuais 

diligências necessárias no curso do processo, tais como as despesas do 

Oficial de Justiça, etc. A escrivania deverá tomar as providências 

necessárias para registrar o parcelamento no sistema do Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

o Ofício Circular nº 015/2017-DCA. Após, Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento da primeira 

parcela, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003643-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003643-35.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por João Ferreira de Souza 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 

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 13666895). 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 
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Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ARDENGHI BRIZOLLA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010357-96.2011.8.11.0045; Vistos. Defiro o requerimento de id. 

12700216, para que o nome do devedor seja inscrito no cadastro de 

inadimplentes. Intime-se o exequente a apresentar planilha de débito 

atualizada, no prazo de 10 dias. Após, conclusos para análise dos demais 

pedidos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004444-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JULIANO ORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GREGORIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004444-48.2017.8.11.0045; Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ILLE VACCARO 52241637149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNIA FERNANDA VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/09/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-98.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA COSTA MARTINHAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANIO APARECIDO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMILSON GONÇALVES DA SILVA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010169-98.2014.8.11.0045; Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora 

on-line no valor de R$ 8.125,45 (oito mil cento e vinte e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), conforme cálculo no Id. 12552230. Realizado 

o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o 

executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 

10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-51.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE PICOLO GREGOLIN (EXEQUENTE)

GREGOLIN ARQUITETURA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010683-51.2014.8.11.0045; Vistos. Intime-se o Exequente para se 

manifestar acerca do Embargos à Execução, no prazo legal. Cumpra-se., 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO RAMOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010242-36.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SEVERINO 

RAMOS DE LIMA Parte Ré: EXECUTADO: OI S.A Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença apresentado por SEVERINO RAMOS DE LIMA 

em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação 

Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz 

Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale 

para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 267 de 575



Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, 

todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não 

vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo 

de recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde -MT, 23 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011484-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011484-30.2015.8.11.0045; Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora 

on-line no valor de R$ 7.917,06 (sete mil, novecentos e dezessete reais e 

seis centavos), conforme cálculo no Id. 12310887. Realizado o ato, em 

caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado 

para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) 

dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-57.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DANYELLE DO NASCIMENTO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA IGLESIA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 

1000875-39.2017.8.11.0045. Vistos. Expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FABRICIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 25/09//2018. às 13:45 horas, devendo comparecer 

ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O 

RIO VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação da parte requerida, INTIMO a parte autora para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de agosto de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1002361-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA AMELIA JARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Embora subsistam informações que demonstram o 

descumprimento da ordem judicial, como medida de prudência, levando-se 

por linha de estima que o bloqueio de contas públicas é medida de 

exceção e extrema, Determino a intimação dos réus para que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, realizem o cumprimento da decisão judicial que 

ordenou a disponibilização do procedimento cirúrgico, sob pena de 

realização de bloqueio dos valores necessários para o cumprimento da 

medida. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, 10 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAUAN ANTONIOLI DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (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: 

1001796-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KAUAN ANTONIOLI DO 

PRADO REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

KAUAN ANTONIOLI DO PRADO, ingressou com Ação Revisional de 

Faturas de Água de Liminar em face de SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO, todos qualificados nos autos. Consta na inicial em 

síntese, que as faturas de água da kitnet, a qual reside o autor, 

começaram a vir em valores exorbitantes, após o reclamado promover a 

troca do hidrômetro no mês de novembro de 2017. Aduz que, indagou o 

responsável pela leitura, e este lhe orientou a verificar a possibilidade de 

haver algum vazamento nos encanamentos de sua residência. Feito isto, o 

autor procurou a reclamada para fazer uma verificação na irregularidade, 

no entanto alega que foi tratado de forma rude pelo atendente e ainda não 

iria refazer a fatura dos valores, e que o autor deveria pagar os débitos 

pendentes. Alega que esta desempregado atualmente e por tal motivo, 

bem como pelos valores exorbitantes das faturas o autor está 

inadimplentes acerca de 6 (seis) meses, e por tal motivo teve o 

fornecimento de água interrompido pelo reclamado acerca de 60 

(sessenta dias), e ainda assim, o reclamado está cobrando pelos meses 

em que o fornecimento esta interrompido. Por fim, ante a tentativa 

frustrada de resolver o conflito administrativamente, requer em sede tutela 

antecipada o restabelecimento do fornecimento de água. É o relato. 

DECIDO. 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), e 

ainda que: “a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” 

(obra citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados à inicial, observo que num juízo de cognição sumário, se fazem 

presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, uma vez demonstrado, em tese, que a autora teve a suspensão do 

fornecimento de água por parte da reclamada, serviço essencial nos 

ditames do princípio da dignidade humana. Vejamos o que diz a 

jurisprudência neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORSAN. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

MULTA PELO HIDRÔMETRO DANIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO AUMENTO APÓS A TROCA DO APARELHO. ILEGALIDADE DA 

COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO ART. 37, §6°, DA CONSTITUTIÇÃO DA REPÚBLICA 

-. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCÁTICIOS. MAJORAÇÃO ART. 85, §2°, DO CPC DE 2015 -. I - A 

aplicação da multa decorrente da violação do hidrômetro, constante do 

disposto no art. 68 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto da 

CORSAN, pressupõe a efetiva comprovação da adulteração pela 

concessionária, por tratar-se de relação de consumo art. art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a falta do termo de 

ocorrência, e da demonstração da oscilação significativa do consumo 

depois da substituição do aparelho histórico da unidade -, a indicar a 

ausência de proveito econômico do consumidor, apta a legitimar a 

cobrança da multa levada a efeito. II - A responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, regulamentada pelo art. 37, § 6º da Constituição da 

República, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato 

indigitado e o dano sofrido. Assim, comprovado art. 373, I, do CPC de 2015 

- o nexo de causalidade entre o ato ilícito da empresa concessionária ré, 

situado na cobrança indevida da multa por violação ao hidrômetro, e na 

suspensão imotivada do serviço de fornecimento de água potável, como 

forma de compelir o usuário ao pagamento de débito, e o prejuízo moral, 

tendo em vista a incontroversa privação do serviço público essencial, 

diretamente ligado ao princípio da dignidade humana, bem como; e, 

especialmente diante da condição de portador de deficiência física do filho 

do casal, configurado o dever de indenizar. III - Sobre o valor indenizatório, 

de relevo frisar, a natureza subjetiva da valoração, a legitimar a 

apreciação equitativa pelo Juízo, com base nas peculiaridades do caso 

concreto; na extensão do dano; na condição econômica das partes, bem 

como na proporção entre a gravidade da conduta e o abalo sofrido, 

consoante a disciplina do art. 944, do Código Civil. Portanto, a natureza de 

prestadora de serviço público essencial da empresa concessionária ré, 

em que pese pessoa jurídica de direito privado; a inércia administrativa na 

correção do vicio no fornecimento de água portável na unidade 

consumidora, notadamente diante do restabelecimento depois da liminar, 

bem como a extensão do dano, indicam a manutenção do valor de R$ 

3.000,00, pois em consonância com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com vistas à vedação do enriquecimento indevido pelo 

consumidor, com base na jurisprudência desta 3ª Câmara Cível. IV - Tendo 

em vista o trabalho do procurador da parte autora na peça exordial; na 

apresentação da réplica; interposição do presente recurso de apelação, e 

oferecimento de contrarrazões, bem como a natureza da causa, atinente a 

serviço público essencial, e o tempo de tramitação do feito ajuizamento em 

26.11.2013 - legitimam a majoração da verba honorária para o percentual 

máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação, consoante os 

critérios previstos nos incisos I; II; III, e IV do §2° do art. 85 do CPC de 

2015. Apelação da CORSAN desprovida. Recurso da parte autora 

parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70073795247, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 

24/07/2018) Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO IMOTIVADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA APÓS 

O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DE 

PROVIDENCIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA REGULAR E 

CONTÍNUA. ART. 22 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO NÃO APLICÁVEL. EMPRESA 

DE ECONOMIA MISTA. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 173, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE DO 

DISPOSTO NO ART. 100 DA CF. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007841174, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018). De outro viés, entendo 

que a requerente logrou êxito em expor situação que tenha o condão de 
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dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional 

possa pôr em risco o seu, alegado, direito de usufruir do serviço público 

essencial de fornecimento de água (periculum in mora), o quê, a toda 

evidência, pode pôr em risco a ineficácia do provimento principal 

perseguido, eis que serviço é um bem essencial e indispensável ao autor 

e sua família. Sendo assim, diante da presença dos requisitos inerentes às 

medidas de urgência, além da ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, e considerando, ainda, a principiologia que ilumina a matéria de 

defesa do consumidor, tenho que a concessão da liminar postulada é 

medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

veiculado inicialmente, para o fim de DETERMINAR que a Reclamada, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de água, 

na residência do autor, a contar da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) diário, limitado 

a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Sem 

prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, designe-se 

sessão de conciliação. Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 10 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Expediente

 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 ao teor da certidão de p. 185 dos autos, verifica-se que o 

depósito judicial efetuado através da guia encartada à p. 154 fora 

bloqueado pelo Departamento da Conta Única (p. 186), sendo ainda 

inativada a referida conta, tendo em vista que fora realizado em favor da 

Justiça do Trabalho de Rio Verde.

Posto isso, visando o prosseguimento do presente processo, determino:

I - Oficie-se o Juízo da 1ª Vara Cível de Rio Verde/GO (TRT 18º), 

informando o depósito equivocado pela parte Executada (p. 154), 

solicitantando que proceda-se com a emissão de guia pública junto ao site 

do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso(tjmt.jus.br), no link DEPÓSITOS 

JUDICIAIS - http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp, com o devido 

preenchimento no sistema com o número do presente feito, valor 

depositado atualizado e o CNPJ da instituição bancária depositante, com 

posterior juntada do comprovante de depósito, ao presente processo por 

meio de ofício, para que as providências cabíveis;

II - Cumpra-se o "item III" do despacho retro;

III - Após, expeçam-se os necessários alvarás judiciais em favor da parte 

autora e Defensoria Pública, atentando-se a Sra. Gestora, ao que 

determina o provimento n.º 68/2018 do CNJ, bem como Ofício Circular n.º 

41/2018-GJAUX-PRES do Tribunal de Justiça do nosso estado, quanto ao 

aguardo do prazo recursal

 IV - Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências necessárias.

 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 ao teor da certidão de p. 185 dos autos, verifica-se que o 

depósito judicial efetuado através da guia encartada à p. 154 fora 

bloqueado pelo Departamento da Conta Única (p. 186), sendo ainda 

inativada a referida conta, tendo em vista que fora realizado em favor da 

Justiça do Trabalho de Rio Verde.

Posto isso, visando o prosseguimento do presente processo, determino:

I - Oficie-se o Juízo da 1ª Vara Cível de Rio Verde/GO (TRT 18º), 

informando o depósito equivocado pela parte Executada (p. 154), 

solicitantando que proceda-se com a emissão de guia pública junto ao site 

do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso(tjmt.jus.br), no link DEPÓSITOS 

JUDICIAIS - http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp, com o devido 

preenchimento no sistema com o número do presente feito, valor 

depositado atualizado e o CNPJ da instituição bancária depositante, 

encaminhando o comprovante de depósito à este Juízo, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis;

II - Cumpra-se o "item III" do despacho retro;

III - Após, expeçam-se os necessários alvarás judiciais em favor da parte 

autora e Defensoria Pública, atentando-se a Sra. Gestora, ao que 

determina o provimento n.º 68/2018 do CNJ, bem como Ofício Circular n.º 

41/2018-GJAUX-PRES do Tribunal de Justiça do nosso estado, quanto ao 

aguardo do prazo recursal

 IV - Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1414-95.2012.811.0045

 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: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES IAGUELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Posto Isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face de 

INES IAGUELLA, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 

18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), pela utilização do veículo, com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, à partir da citação.Em 

razão do princípio da sucumbência parcial, condeno as rés ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, este que fixo no percentual de 

15%, incidente sobre o valor da condenação.Após o transito em julgado, 

em nada sendo requerido, pelas partes no prazo de 15 dias, arquivem-se 

os autos dando-se as baixas de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86282 Nr: 76-52.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY GABRIELA AZEVEDO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO LEONARDO DE MATTOS, OAB/MT 14561-B, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1421-87.2012.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR a inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 

650143837, R$ 62.403,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e três reais), 

confirmando em definitivo a liminar concedida nos autos e, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), 

incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data. Por fim, condeno a Requerida, ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Condeno a requerida a efetuar com o 

pagamento dos honorários do perito. Intime-a para que efetue o depósito 

no prazo de 15(quinze dias).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.Face a existência de indícios de crime de estelionato/fraude 

praticada contra a autora, determino que seja extraída cópias desta ação, 

com envio a Delegacia de Policia, para que possa investigar a existência 

do referido crime, já que o veículo, objeto do contrato falsificado, 

encontra-se transitando livremente no município de Sinop, com inúmeras 

infrações de trânsito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30362 Nr: 556-69.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER BOSCOLI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 

AUTOMOTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Adriane da Silva - 

OAB:32085

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.120v, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 4697-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência do prazo recursal do banco (p. 104).

Certifique-se a Sra. Gestora o necessário e expeça-se o competente 

alvará, nos termos já determinados (p. 103).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 130-81.2014.811.0045

 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: VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ELIANE LUCHINA GONÇALVES - OAB:66227-PR, 

FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, GUILHERME ANTONIO 

ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - OAB:OAB/SP384.530, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1033995 Nr: 4320-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Eugênio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifique-se o cumprimento, pelo requerente, da Instrução Normativa n.º 

02/2011-SCA, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Acaso faltante algum documento ou dado, fica a Coordenadoria 

Administrativa desde já, por impulsionamento, autorizada a intimar a parte 

para complementação.

 Com o saneamento do feito, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 797-71.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANYO SASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1033386 Nr: 3912-32.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Braido - Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iveco Latin America Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Berto - 

OAB:OAB/PR 37.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 
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Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas da distribuição da carta precatória e das diligências 

do Oficial de Justiça referentes ao(s) mandado(s) expedido(s) devendo 

comprovar o adimplemento nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que 

o pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 219-50.2012.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adolfo da Silva, Gedalene Ferreira 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Referência: Autos n.º 81382 (219-50.2012.811.0021)

 Considerando o teor da certidão de fls. 90, defiro o pedido de fls. 97-vs.

 Nesse passo, determino que a venda seja efetivada por meio da empresa 

SUPERBID JUDICIAL, empresa localizada na Cidade de São Paulo, na 

Alameda Lorena, n.º 800, 2º Andar, Jardim Paulista, CEP 01424-001, 

inscrita no CNPJ n.º 03.836.739/0001-26 (www.superbidjudicial.com.br).

 Fixo como comissão do leiloeiro o montante de 05% (cinco por cento) do 

valor da arrematação, a ser suportada pelo arrematante.

 Autorizo a venda em segunda pregão, por valor não inferior à 70% 

(setenta por cento) do valor do imóvel.

 Intime-se o leiloeiro nomeado, para que efetive seu munus no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Sem prejuízo, consigno à parte exequente que não compete ao Juízo 

promover a averbação da penhora na matrícula do bem, tratando-se de 

ato de responsabilidade da própria parte interessada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Água Boa, 17 de dezembro de 2015.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023114 Nr: 4958-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante do requerimento do Ministério Público, visando inquirir a 

testemunha Mariluce Luz Borges, este Juízo DESIGNA audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018 às 17h30min 

(MT).

 2. AGUARDE-SE o cumprimento das missivas expedidas.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados, bem como as testemunhas 

que assinam o termo.

 Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 1149-63.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSSS, Deliane Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Carlos Scapini

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 Autos n. 1149-63.2015.811.0021 – Código n. 98143

SENTENÇA

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por THEREZA SABRYNA 

SOUZA SCAPINI, representada por sua genitora Sra. Deliane Souza da 

Silva, em face de JULIO CARLOS SCAPINI, todos qualificados no encarte 

processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 91/92), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral e, ainda, a lavratura de alvará de soltura em nome do executado, 

dado ao cumprimento do mandado à fl. 88.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC, devendo os autos ser remetido ao arquivo provisório até a 

data do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, comunicada o seu 

descumprimento.

 2 – Diante do requerimento do exequente, EXPEÇA-SE alvará de soltura 

em nome do executado Julio Carlos Scapini.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 09 de agosto de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO RIBEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-81.2016.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 8010151-81.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Considerando a inércia certificada nos 

eventos de números 14451862 e 14520522, defiro o pedido de 

transferência de valores formulado por meio do evento número 14618851, 

devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. 

Após, retornem-me conclusos para extinção. Cumpra-se. Água Boa, 10 de 

agosto de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 70/2018-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 Alcidonio Coutinho Queiroz, matrícula 

2786, Gestor Judiciário do CEJUSC desta comarca, est á convocado para 

participar do Workshop "Justiça Multiportas" no Auditório "Gervásio Leite" 

no Tribunal de Justiça no dia 14/08/2018, sendo que estará em trânsito 

dias 13 e 15/08/2018, bem como referido servidor estará de folga 

compensatória nos dias 16 e 17/08/2018 e férias no período de 20/08 a 

18/09/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora OLIZELMA DAVID DE SOUZA, matrícula n. 11788, 

para exercer as funções de Gestora Judiciária do CEJUSC, durante a 

ausência do titular, ou seja, dias 13 a 15/08/2018 (convocação do TJ), 16 

e 17/08/2018 (folga compensatória) e no período de 20/08 a 18/09/2018 

(férias), exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao 

desempenho do cargo.

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

Alto Araguaia-MT, 10 de agosto 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.: 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:

 AUTORIZO, a expedição de alvará ao evento que se realizará nos dias 09 

a 12 de agosto de 2018, nos horários de 19 horas às 04 horas nos dias 

09 a 11, e na das 15h à 00h no dia 12, nas dependências do Sítio Nossa 

Senhora Auxiliadora, Zona Rural do Município de Alto Araguaia-MT, para 

que seja permitido o acesso de crianças e adolescentes desde que 

acompanhados pelos pais ou responsáveis; ou, quando 

desacompanhados terão acesso ao evento desde que estejam 

expressamente autorizados por escrito pelos pais ou responsáveis, 

atentando-se as seguintes condições:

 I – Proibida a entrada de menores de idade, entre 12 (doze) anos 

completos e 16 (dezesseis) anos incompletos, exceto se acompanhados 

dos Pais e/ou Responsáveis Legais;

 II – Autorizada a entrada de menor de idade, quando desacompanhado 

dos Pais e/ou Responsável legal, entre 16 (dezesseis) anos completos e 

18 (dezoito) anos incompletos, estes, excepcionalmente, com 

permanência máxima até a 00h;

 III - Cumprimento integral da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), com ênfase ao artigo 81, inciso II;

 IV – Cumprimento integral do artigo 149 do Estatuto da Criança e 

Adolescente;

 V – Sejam oficiados o Conselho Tutelar, Polícias Civil e Militar e inspetor de 

Menores, para fiscalização do cumprimento de tais medidas no referido 

evento.

EXPEÇA-SE o necessário alvará, transcrevendo no mesmo as condições 

supra.

Fica expressamente proibida a venda e fornecimento de bebidas 

alcoólicas aos menores de 18 anos de idade, fato que constitui o crime 

previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Registro que, o presente alvará não exime a responsabilidade da 

Administração e do Responsável pelo Evento da autorização e/ou alvará 

e/ou realização de vistoria técnica sobre a segurança do local.

Oficie-se ao Conselho Tutelar para que fiscalize o evento.

 Comuniquem-se as Policias Civil e Militar para que faça o patrulhamento 

preventivo e ostensivo.

Cientifique-se o MPE.

 Cumpra-se, com as cautelas legais.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18161 Nr: 1250-21.2006.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FURY MACHT (Espólio), SUELI SPERANDIO, 

MAURO EDSON MACHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, FELIPE 

SLAVIEIRO FUMAGALLI, ANTÔNIO FANCELLI, CRISTIANO SLAVIERO 

FUMAGALLI, PASCOALINA JACOMEL FANCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661 PR, LÉIA 

PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MANOELITO DOS 

DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16.855/MT, OSCAR LUIS OLIVEIRA - 

OAB:5588/MS, OSCAR LUIZ OLIVEIRA - OAB:

 “Vistos. Inicialmente, dou por justificada a ausência da Requerente Sueli 

Sperando, e ainda, DEFIRO o requerido pelos Denunciados, e não havendo 

oposição, DISPENSO a realização do depoimento pessoal da Requerente 

Sueli Sperandio. Em sequencia, DETERMINO a expedição de carta 

precatória para a oitiva das testemunhas (Ezequiel Pereira Bispo, Silas 

Jardim Fria, Valdeci Moraes de Carvalho, José Marques e João Batista de 

Carvalho) do Requerente, para as Comarcas que tenham respectivas 

jurisdições nos endereços dos mesmos, constantes nos autos, 

consignando o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprimento, 

UMA VEZ QUE SE TRATA DE PROCESSO INTEGRANTE DA META 2 E 

TEVE INICIO NO ANO DE 2006; registrando ainda que, caso haja a 

devolução das cartas precatórias sem a realização do ato, desde já, 

determino a Senhora Gestora que intimem os Requerentes para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando por uma segunda oportunidade 

endereço idôneo para oitiva da respectiva testemunha, sob pena de 

preclusão da prova testemunha que se pretende produzir. Com o retorno 

das cartas precatórias, certifique-se. Com o cumprimento, DOU POR 

ENCERRADA a instrução processual, abrindo-se prazo para a 

apresentação das alegações finais, sucessivas, pelas partes. Por fim, 

com a apresentação das alegações finais pelas partes, certifique e tornem 

os autos conclusos para deliberações. Saem as partes presentes 

pessoalmente intimadas das cartas precatórias a serem expedidas, 

inclusive nos termos da Sumula 273 do STJ, não havendo que se falar de 

intimação por parte do Juízo onde se realizará a audiência. Cumpra-se, 
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realizando e expedindo o necessário. Às providencias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Código n.º 96379

Vistos.

Intime-se o Requerente para que, no prazo de 48hs, proceder ao 

recolhimento da diligência mencionado na referência 20, sob pena de 

devolução/encaminhamento dos presentes autos ao Juízo da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Maringá – PR.

 Ultrapassado o prazo sem o cumprimento da determinação, proceda a 

devolução/encaminhamento retro determinado.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 1066-16.2016.811.0020

 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: ADEMIR MARQUETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROEL MARQUETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 1524-72.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BATISTA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Intimação da parte exequente, para que, caso queira o cancelamento do 

protesto, deverá comprovar nos autos a quitação integral da obrigação, 

nos termos do artigo 517 c/c 528, §1° do CPC/2015. BEM como, para 

informar nos autos o endereço atualizado do executado para fins de 

intimação, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fls.77.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 1909-78.2016.811.0020

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE APARECIDA GOZOLLA DE OLIVEIRA, 

JOSÉ CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizete Aparecido Cruz 

Rosa - OAB:360950, Edlaine de Fátima Borile Cassemiro - 

OAB:34224, JOSE CARLOS DA ROCHA - OAB:12676/A, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 Autos n. 1909-78.2016.811.0020 (cód. 72593).

Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial retro e, para tanto, INTIMEM-SE os requeridos 

para apresentarem os contratos firmados em ações previdenciárias neste 

Juízo, cujos extratos encontram-se encartados às fls. 355/394 e 397, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, DÊ-SE vista dos autos no prazo de 05 (cinco) dias ao MPE para 

manifestação.

3. Em seguida, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 09 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50959 Nr: 121-68.2012.811.0020

 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: MARIA JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA–INVENTÁRIO NEGATIVOVistos.1. MARIA JOSÉ ALVES, nos 

autos qualificada, ingressou perante esse juízo com pedido de inventário 

negativo em face do falecimento de DALCI ALVES DA SILVA, alegando a 

inventariante ser genitora do de cujus, noticiando que o mesmo, falecido 

em 14/10/2011, não deixou bens de qualquer natureza nem dividas. 2. 

Pede seja homologado por sentença o presente pedido e, ainda, a 

expedição de Certidão de Inteiro Teor da efetivação do presente inventário 

com os dados necessários a suprir formal, ante a inexistência de bens a 

partilha.3. Inicial recebida à fl. 14.4. Intimadas, as Fazendas Públicas 

Municipal e Federal não se manifestaram nos autos (fl. 51).5. A Fazenda 

Pública Estadual não se opôs a homologação da sentença, conforme fls. 

42/42-v.6. Vieram os autos conclusos.É o necessário. Fundamento e 

DECIDO.7. Como se verifica nos autos, busca a inventariante declaração 

judicial de inexistência de bens do inventariado e de conseguinte 

expedição da Certidão Inteiro Teor.8. Deve-se presumir a veracidade das 

alegações vertidas, diante do princípio segundo o qual a boa-fé se 

presume. 9. Vale assinalar que o inventário negativo destina-se a fazer a 

correspectiva prova ante a exigência que a lei faz ao cônjuge supérstite 

possa casar-se pelo regime de comunhão de bens, ou, ainda, quando o de 

cujus deixou a obrigação de outorgar uma escritura definitiva de compra e 

venda cujo preço total chegou a receber, o que menciono apenas para 

exemplificar. 10. A Fazenda Pública Estadual já se manifestou no sentido 

de concordar com a homologação judicial, ao passo que a Fazenda 

Municipal e Federal, mesmo devidamente intimadas, nada 

requereram.DISPOSITIVO.11. Isso posto, diante da inexistência de bens a 

inventariar, HOMOLOGO por sentença o pedido de inventário negativo, 

determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de Certidão de 

Inteiro Teor em favor da inventariante.12. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos.13. Sem custas e honorários.14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52677 Nr: 2105-87.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SERAFIM, GLAUCIA LOMBA DO VAL 

SERAFIM, PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, TANIELLA SILVA 

FRANCO ALVES SERAFIM, FERNANDA DO VAL SERAFIM VILELA, 

FERNANDO ANTONIO AMORIM VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525-MT

 Vistos.

1. Consoante dicção do artigo 99, § 2º, da atual legislação processual civil, 

“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Ante ao exposto, INTIMEM-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a incapacidade 

financeira, preferencialmente, dos últimos seis meses, sob pena de 

indeferimento desta.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1049-53.2011.811.0020

 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: LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGR, GNR, JFR, MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Vistos.

1. 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).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 22-30.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17980/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 135, para que o valor depositado à fl. 71 seja 

liberado na conta indicada pela parte exequente e, para tanto, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico.

2. Quanto aos honorários advocatícios, INTIME-SE a parte devedora, por 

meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 2701-08.2011.811.0020

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACILDO VALENTIM RAMOS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15010 Nr: 1295-59.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA, 

CREUSA ALVES ABREU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A/MT, TALINE REZENDE PANIAGO - OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, 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, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3094 Nr: 111-49.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 275 de 575



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEY PACHECO DA LUZ, NILSON 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - 

OAB:4.741, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 261. Para tanto, INTIME-SE a esposa 

do executado no endereço indicado.

2. Quanto ao pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros 

de inadimplentes, INDEFIRO-O vez que a execução está garantida pela 

penhora de fls. 53/53-v (art. 782, § 4º, do CPC).

3. DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Guiratinga/MT, solicitando que seja procedida a avaliação do bem 

penhorado às fls. 53/53-v.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9661 Nr: 1841-85.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a devolução da carta precatória.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3534 Nr: 2672-65.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES DE LIMA, LUZIANO 

ALVES TEIXEIRA, ACRÍZIO TEÓFILO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:MT/9.270, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - OAB:4.741

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 150.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 713-98.2001.811.0020

 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ PEREIRA DA SILVA, MONICA BALBINO 

CAJANGO, SUELY MARTINS DE SOUZA, NIVALDO MARIANO CANEDO, 

VALTER RUBENS ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho de Oliveirra - 

OAB:23814 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 135, para que os valores depositados nos autos 

(fl. 962 e 969/970) sejam liberados na conta do Município de Ponte Branca 

indicada pelo Ministério Público e, para tanto, EXPEÇA-SE alvará eletrônico.

2. Quanto ao pedido de fl. 1002, diante da concordância do Ministério 

Público, DEFIRO-O, devendo ser oficiado o Município de Ponte Branca/MT, 

para que desconte do requerido Nivaldo Mariano Canedo o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) mensais, por 51 (cinquenta e um) meses 

ininterruptos.

 3. EXPEÇA-SE ofício a 1ª Vara desta Comarca, informando nos autos de 

Código 2949 o deferimento do parcelamento em relação ao requerido 

Nivaldo Mariano Canedo.

4. Após, REMETAM-SE os autos ao contador judicial para atualização do 

débito de cada requerido, de acordo com a sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66160 Nr: 2393-30.2015.811.0020

 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: VALÉRIA GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

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

Silva - OAB:8184-A

 Portanto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, 

ARBITRO o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual deverá ser pago 

pela parte Requerida.10. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência 

dos quesitos, designar data para a realização da perícia na parte 

requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

diante da determinação constante no item 10 deste despacho saneador 

(“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – 

(...); II – currículo, com comprovação de especialização; III – contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas 

as intimações pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do 

mesmo diploma legal.11. Com a designação de data para a perícia, 

INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.12. 

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo, a 

ser respondido pela expert: informe o Sr. Perito Judicial a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. 13. A perita judicial deverá 

apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do início 

dos trabalhos.14. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do parágrafo único do artigo 477 do CPC, bem como 

para no mesmo prazo apresentarem memoriais finais, observando na 

espécie a intimação das partes se dará mediante publicação no DJE. 15. 

Por fim, INTIME-SE a Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar em juízo, na forma prevista no parágrafo único do art. 33 do 

CPC, o valor correspondente ao exame determinado - R$ 800,00 

(oitocentos reais). 16. Superado o decêndio encimado, CERTIFIQUE-SE e à 

conclusão mediante correta triagem para sentença, eis que a produção 

probatória testemunhal é desnecessária e inútil diante da prova 

médica/técnica já produzida (Prov 11/11/CGJ).17. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 3 de agosto 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12984 Nr: 2736-12.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA DA SILVA, MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Intimação do advogado Maxuel Martins de Oliveira para manifestar-se 

quanto ao substabelecimento juntado aos autos em que informa código e 

números destes autos e nomes das partes que não pertencem a esta 

ação.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24545 Nr: 2017-88.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TRF da 1ª Região (§ 3º, art. 

109, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

MARINO MORGATO OAB - SP37920 (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Exequente 

intimada a informar, no prazo de 05(cinco) dias conta em nome da 

Exequente ou juntar procuração com poderes especiais, para liberação do 

valor nos termos dos itens 9 e 10 da r. decisão ID 14264192.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-45.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010270-45.2016.8.11.0020. REQUERENTE: ANDERSON BORGES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. 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 NCPC, 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 

arguida, impugnando pedido de justiça gratuita, ressalta-se que os 

juizados especiais são regidos pela Lei n. 9.099/95, que em seu art. 54, 

leciona: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Dessa 

forma, somente na eventualidade de interposição recursal e que tal pedido 

pode ser analisado, porquanto, tramitando em primeira instancia as partes 

gozam de isenção das taxas judiciárias. Vencida a preliminar, passo a 

análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. 

Assim, em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não possuem o condão de provar e demonstrar o nexo causal 

dada a sua unilateralidade, outro caminho não pode ser entregue a 

demanda a não ser a improcedência. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 
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de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. 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, RATIFICO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a 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), bem como DECLARO a inexistência do débito objeto desta 

lide. 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. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-31.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MENEZ DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESILDO RUBILARIO OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDSON COSTA DIAS (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do Reclamante intimada a 

informar, no prazo de 05(cinco) dias, endereço atualizado dos 

Requeridos, sob pena de arquivamento do feito.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROCESSO: 279-67.2009.811.0008 - CÓD. 37858

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ADAUTO DA CRUZ, Cpf: 

20605650144, Rg: 1272021, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,23 (Quinhentos e quatorze reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROCESSO 60-69.2000.811.0008 - CÓD. 5443

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVALDO GREGORIO BECKER, Cpf: 

04524454187. 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$ 379,34 (Trezentos e setenta e nove reais e 

trinta e quatro centavos), no prazo de 05 DIAS , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89863 Nr: 214-96.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES RAMOS, VANDERLEIA FONSECA 

DA SILVA, MAURO DELUQUE FONSECA SILVA, VALDINEI FONSECA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATO - OAB:8962, LUCILA PRESTES CAPATTO - OAB:8962, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo a fim de constar as 

informações referente aos procuradores das partes (fls. 111/112), 

possibilitando o direcionamento das intimações dos atos processuais.

 Após, cumpra-se integralmente o que determinado no despacho de fl. 

123.

Ressalte-se às partes que a ação de inventário não é a via adequada para 

discussão acerca da propriedade de bens do espólio e, caso haja 

insistência sobre discussão dessa natureza deverá ser resolvida na via 

própria.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119311 Nr: 417-53.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS ROSSI - 

OAB:4.616

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que o requerido está preso, foi citado 
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e nada manifestou. Deste modo, é necessário que haja a nomeação de 

curador especial, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC.

 Nessa toada, considerando que a Defensoria Pública já atua na defesa 

dos interesses da requerente, NOMEIO para atuar na defesa do requerido, 

como dativo, André Luiz Rossi, OAB 4616/O, Professor vinculado ao 

Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT (Campus de Barra do Bugres).

À Secretaria para que contate o r. advogado, dando-lhe ciência da 

designação, disponibilizando os autos e intimando-o para manifestação em 

15 (quinze) dias.

Após, intime-se a requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Na sequência, colha-se parecer do Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 26 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49822 Nr: 1215-24.2011.811.0008

 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: ESPOLIO DE CARLOTA GUIMARÃES DOS SANTOS, 

Irene dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a informação constante na certidão de óbito fls. 18 acerca 

da existência de demais herdeiros do falecido, INTIME-SE o procurador 

constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

habilitação dos demais herdeiros, conforme manifestação de fls. 93/verso 

sobre do pedido de fl.83.

Após a manifestação, INTIME-SE o requerido para manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 1052-05.2015.811.0008

 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: JUSTINA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não sendo caso de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, esclarecendo quais os fatos 

juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, 

do CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120670 Nr: 1227-28.2017.811.0008

 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: JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 14h00.

INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

INTIME-SE a Autarquia requerida.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7730 Nr: 759-26.2001.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SADI PEDRO BOÉCIO CERVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ZAMPERETTI 

PADÃO - OAB:70.521-RS

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DÉCIO JOSÉ 

TESSARO em face de ESPÓLIO DE SAI PEDRO BOÉCIO CERVO; pois a 

decisão de fls. 151 converteu os Embargos de Execução para 

Cumprimento de Sentença.

Às fls. 197 o exequente requer a extinção do feito em razão do 

cumprimento integral do acordo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Informando a parte credora que houve o integral cumprimento da 

obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo para determinar a 

extinção do feito eis que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

 Em razão do princípio da causalidade, custas remanescentes, se houver, 

deverão ficar a cargo do executado.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Barra do Bugres – (MT), 09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125052 Nr: 3748-43.2017.811.0008

 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: ODSP, CRISTIANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 14h30min.

INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

INTIME-SE a Autarquia requerida.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126993 Nr: 4722-80.2017.811.0008

 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: JOSE CICERO LIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por JOSÉ CICERO LIRA DA SILVA contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar a requerida a 

pagar o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, na forma dos 

artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, a partir da data da perícia 

médica, 29/09/2017.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Considerando a natureza alimentar 

do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca da Aposentadoria por Invalidez, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custa 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos 

Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código 

de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49610 Nr: 1047-22.2011.811.0008

 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: MARCIONEI JOSE SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos, etc.

RECEBO o cumprimento de sentença, eis que preenchidos os requisitos 

dos artigos 319, 320 e 523 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o executado CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A., 

para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida no 

valor de R$ 5.256,58 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme planilha apresentada à fls. 287, 

devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não 

o fazendo, deverá ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo 523, § 1º, do CPC).

 INTIME-SE a parte autora MARCIONEI JOSÉ SANDRI, para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 2.350,21 

(dois mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), conforme 

planilha apresentada à fls. 291, devendo ser corrigidos até a data do 

efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) sem notícia de pagamento, e no 

mesmo prazo seguinte a este, sem apresentação de impugnação, 

certifique-se.

Diligencie-se a Serventia quanto ao desentranhamento da petição de fls. 

288, por tratar-se de documento estranho aos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136401 Nr: 2405-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLA CORREIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre petição do requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54972 Nr: 1171-68.2012.811.0008

 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: BENEDITO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte o requerente BENEDITO GOMES DE LIMA, condeno o Requerido a 

pagar ao requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe 

efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

desde a data da citação em 30/04/2012 (fl. 21-v).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO, ainda, a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. 

Importante destacar que os honorários devem incidir sobre o total da 

condenação.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 (CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 09 de agosto de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54018 Nr: 224-14.2012.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84283 Nr: 654-29.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:18842/A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105573 Nr: 5217-95.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA DIAS DO NASCIMENTO BERNARDES

 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:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490 do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à autora 

MARIA DA PAZ DOS SANTOS o benefício de aposentadoria por idade 

rural, desde a data do indeferimento administrativo 17/10/2013 (fl. 44).As 

parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora a partir da citação e observado os critérios fixados 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção 

monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de com 

acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).DILIGENCIE-SE a serventia quanto à correta grafia do nome da 

autora, Nilda Dias do Nascimento Florêncio (fl.76), na capa dos 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 09 de 

agosto de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37858 Nr: 279-67.2009.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADAUTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VIEIRA NETO, JOSEFA GARCIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ADAUTO DA CRUZ, Cpf: 

20605650144, Rg: 1272021, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,23 (Quinhentos e quatorze reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88327 Nr: 4085-71.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LÚCIDOS - 

OAB:OAB/MT 11.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, 

CNPJ: 05199069500013. 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$ 478,22 (Quatrocentos e setenta e oito reais e 

vinte e dois centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 10 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36771 Nr: 3150-07.2008.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GARCIA DA SILVEIRA, ANTONIO 

PEREIRA NETO, OSMAR GONÇALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:31.620,80 (o valor não está atualizado)

Resumo das alegações da parte autora:Requerente: Estado de Mato 

Grosso, Endereço: Rua 06, Ed. Marechal Rondon, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT., ajuizou Ação Monitória em face do réu 

Espólio Bento Franco da Rocha, que deverá ser citado na pessoa do seu 

representante legal

Requerido(a): Aurora Garcia da Silveira Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

pecuarista, Endereço: Fazenda Santa Luzia, Sn, Cidade: Denise-MT

Requerido(a): Antonio Pereira Neto, Cpf: 08621268191, Rg: 11552758-7 

SSP MT Filiação: Antonio Pereira Filho e Maria Lopes Pereira, data de 

nascimento: 24/02/1950, brasileiro(a), natural de General salgado-SP, 

casado(a), pecuarista, Endereço: Sitio Nossa Senhora Aparecida,, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Denise-MT. DOS FATOS: O Estado de Mato Grosso é 

credor do Espólio Bento Franco da Rocha, da importância de R$ 15,000,00 

(quinze mil reais) representada pelo saldo deveddor atualizado da Cédula 

Rural Pegnoratícia n. 94000521-0, emitida a favor do Banco do Estado de 

Mato Grosso S/a, vencida em 10/11/1998, cujo valor acrescido dos juoros 

e correção monetária atinde o montante de R$ 31.620,00 (trinta e um mil, 

seiscentos e vinte reais e oitenta centavos). Impede mencionar que, 

embora a Cédula RuralPagnoratícia tenha sido emitida em favor do Banco 

do Estado de Mato Grosso S/A, esta transferiu para o estado de Mato 

Grosso, conforme coantrato de compra e venda de ativos, firmados entre 

estes e a União Federal, em 16/12/1997 e autorização contida na Lei 

Estadual n. 6.870/1997.

Requerido(a): Osmar Gonçalves Leite, Cpf: 97358800834, Rg: 9.941.443 

SSP SP Filiação: Sebastião Gonçalves Leite e Minervina Alves Serra, 
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brasileiro(a), natural de Pedranópolis-SP, casado(a), pecuarista, 

Endereço: Av. Marechal Rondon, 351, Bairro: Assari - Centro, Cidade: 

Barra do Bugres-MT

Despacho/Decisão:Vistos. Defiro o pedido de fls. 53/54, e determino seja 

renovada a citação da requerida Aurora Garcia da Silveira, devendo a 

citação ser realizada na pessoa de seu curador, caso ainda encontre-se 

enferma. Citem-se os requeridos Antônio Pereira Neto e Osmar Gonçalves 

Leite, por edital, na forma do artigo 256, inciso I, do Código e Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias. Às providencias. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138540 Nr: 3660-68.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122340 Nr: 2240-62.2017.811.0008

 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: SEBASTIANA DE MOURA, JOSUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TIBURTINO PEREIRA, BANCO DO 

BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:21610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83363 Nr: 246-38.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139981 Nr: 4554-44.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

requerida por Administradora de Consorcio Nacional Honda em face de 

Diego Oliveira da Silva, (qualificados nos autos) em razão do 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 20/20 v°.

2. Alega a parte autora que realizou um contrato de financiamento para a 

aquisição do bem, na data de 23/02/2016, ficando o requerido obrigado a 

pagar a importância de 72 parcelas iguais e consecutivas.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a 

partir da data de 13/09/2016, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 8.134,19 (oito mil cento e trinta e quatro reais e dezenove 

centavos).

4. A inicial de fls. 05/07, veio instruída com os documentos de fls. 08/25, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fl. 22v°.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139955 Nr: 4537-08.2018.811.0008

 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: ANTONIO NOGUEIRA GOMES, MARIA APARECIDA DA 

COSTA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, ELZA MARIA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Ante o exposto e, a toda documentação atrelada aos autos, com 

fundamento nos arts. 1.201, §1º, do Codex Civil, e arts. 560, 561 e 563, do 

Novo Código de Processo Civil, defiro a liminar, inaudita altera pars, 

determinando, em consequência, a expedição imediata de mandado de 

imissão de posse em favor da parte autora, determinando que a parte 

requerida e/ou outros ocupantes encontrados no local, desocupe(m) 

imediatamente o imóvel descrito na exordial, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. 24. Considerando 

a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, 

observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo 

Civil.25. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais, anotando-se que o 

prazo para defesa iniciar-se-á a partir da intimação da decisão 

concessiva da liminar.26. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 282 de 575



da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).27. Intimem-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 2574-33.2016.811.0008

 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: COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Comércio Moto Peças 

Eireli - EPP, em síntese, omissão na r. sentença de fls201/202-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Analisando detidamente os autos, verifico que a petição de fls. 217/250, 

se trata de Ação Revisional de Contrato, todavia, houve equívoco no 

momento do recebimento da petição pela distribuição, e de autuação do 

processo pela secretaria deste Juízo, ao modo que este deve ser 

processada em autos próprios.

6. Desse modo, a fim de evitar maior tumulto processual, determino que a 

petição de fls. 217/250 seja distribuída por dependência a estes autos.

 7. Intime-se. Cumpra-se. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112786 Nr: 3323-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NOGUEIRA GOMES, MARIA APARECIDA DA 

COSTA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA, ELSA MARIA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Visto em correição,

 Ante a propositura da ação n. 4537-08.2018.811.0008 – Código 139955, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 511-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICINIO ALVES TEIXEIRA, MARIA LAZINHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Maria Lazinha 

Teixeira, aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 151.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97158 Nr: 6103-31.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135499 Nr: 1849-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570 B/MT

 Dessa forma, visando atender os nortes da fiança e a garantia do 

cumprimento das condições impostas, o Juízo AUTORIZA a liberação 

imediata de 90% (noventa por cento) do valor atualizado da fiança 

recolhida, anotando que o remanescente destinará aos casos de quebra, 

sem olvidar a possibilidade de em tal hipótese –caso de quebra – adotar 

até a medida derradeira de prisão preventiva. De outro lado, apesar de 

entender as alentadas razões dos pareceres do MPE, cujo entendimento 

vai ao encontro do art. 341 e ss do CPP, por certo, em caso de quebra das 

condições impostas, também se mostra lícito ao Juízo adotar medidas 

gravosas, como o monitoramento eletrônico e até, frisa-se, a medida 

extrema do encarceramento cautelar.Aliás, apenas tomando por norte a 

imputação e a luz da homogeneidade da custódia cautelar, não se exclui, 
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de plano, referida hipótese de prisão eis que a sanção abstrata cominada 

ao homicídio simples supera oito anos de reclusão. Demais a mais, a 

liberação parcial atende tanto o pedido do acusado e familiares da vítima, 

como ao parecer do MPE e, de igual modo, constitui incentivo às atividades 

autocompositivas que é viga mestra do NCPC.Portanto, celebrada a 

composição, o Juízo deverá ser comunicado para providenciar a liberação 

da fiança recolhida em favor dos familiares da vítima.Intime-se 

pessoalmente o acusado, cientificando-o que, em caso de 

descumprimento das condições, inclusive pratica de nova infração penal, 

poderá ser-lhe agravada as cautelares diversas da prisão e, inclusive, 

decretada à prisão preventiva.III –Cumpram-se as demais determinações 

para imprimir regular tramite a esta ação penal, notadamente à instrução já 

designada.Expeça-se o necessário.Barra do Bugres/MT, 10 de agosto de 

2018. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENO MAGNO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) MARILENO 

MAGNO DE MAGALHÃES, Rua Goitacazes, nº 80, Bairro Maracanã, Barra 

do Bugres/MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/09/2018 

Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000408-40.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARILENO MAGNO DE 

MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES 

DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500307-02.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação das partes, para 

tomarem conhecimento do retorno dos autos, bem como requerer o que de 

direito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. O processo 

está integralmente disponibilizado no PJE Maria Aparecida Ramos Santana 

Gestora Judiciária Substitua

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA OTAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS - COMERCIO - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) JOANA 

OTÁVIO NASCIMENTO DOS SANTOS COMERCIO ME, pessoa jurídica de 

direito privado, Avenida Mato Grosso, nº 712 W, sala B, Centro, Nova 

Olímpia/MT CEP 78370-000. 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: 10/09/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000547-89.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOANA OTAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS - COMERCIO - ME Advogado 

do(a) REQUERENTE: DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - MT25330/O 

Parte Ré: LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS 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: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14674163. "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: 1000315-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14675121. "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 
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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: 1000858-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14460236 ” Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIAL 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 120,55 (cento e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito.Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE. “O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14675831. "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 o 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: 1000557-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14428096” Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, DECRETO A REVELIA da Reclamada e, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito.Fica revogada eventual 

decisão antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria 

e, nada sendo requerido, arquive-se. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500092-89.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARCELO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte da 

requerida para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias, ID do 

documento 14490115” Vistos etc.Com o retorno dos autos da E. Turma 

Recursal, compareceu a parte requerente e apresentou o comprovante de 

pagamento (Id. 14412280/14412283/14412289).O requerente compareceu 

pugnado pelo levantamento do valor incontroverso depositado pelo 

requerido, bem como apresentou cumprimento de sentença referente ao 

saldo devedor remanescente (Id.14437302/14437310/14437313).Em 

relação ao valor incontroverso, 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.Em 

relação ao saldo devedor remanescente apurado pelo requerente, 

Intime-se a executada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, na 

pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor R$ 397,91, conforme planilha 

apresentada no Id. 14437310/14437313, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC).Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, 

intime-se o requerente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) MARIA 

MARCIA DA SILVA, Rua Chile, nº 15, quadra 04, Bairro São João Dois, 

cidade de Nova Olímpia - MT CEP: 78370-000. 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: 03/09/2018 Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000325-24.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.103,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA MARCIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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INEZ DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) INEZ DA 

SILVA TORRES, Rua Pau Brasil, s/nº, Bairro: Alvorecer, Barra do Bugres - 

MT CEP 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/09/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000326-09.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

INEZ DA SILVA TORRES Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS - MT0019920A Parte Ré: TELEFONICA S./A. (VIVO) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-98.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14680546. "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: 1000337-38.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14681301. "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: 1000338-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14683365. "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: 1000339-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIEL FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) JARDIEL 

FRANCISCO DOS SANTOS, Rua das Margaridas, S/N, Jardim Alvorecer, 

CEP 78390-000, Barra do Bugres (MT). A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/09/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000339-08.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 11.194,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JARDIEL FRANCISCO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

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: 1000340-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIEL FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de agosto de 2018. Senhor(a) JARDIEL 

FRANCISCO DOS SANTOS, Rua das Margaridas, S/N, Jardim Alvorecer, 

CEP 78390-000, Barra do Bugres (MT). A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/09/2018 

Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000340-90.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.087,29; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JARDIEL FRANCISCO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96633 Nr: 470-68.2018.811.0050

 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: HILDO MUHLBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21262, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que foi suspenso o expediente nesta data conforme 

Portaria nº 629/2018/PRES, Por tanto redesigno audiência de 

Mediação/Conciliação, anteriormente aprazada, para o dia 18 de julho de 

2018 ás 16:00 horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97537 Nr: 944-39.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão de fl.12, com fundamento no art.393 da CNGC, 

devolva-se à Comarca de origem com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96633 Nr: 470-68.2018.811.0050

 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: HILDO MUHLBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21262, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98106 Nr: 1203-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265959, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:262.785/SP, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378.112/SP, 

IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar 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 de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2760-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar proposta por CARDOSO E BRIZOLA LTDA-ME em face de DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida determinando a expedição de 

mandado/carta precatória de Busca e Apreensão do bem descrito na 

exordial, nomeando como depositário f iel do bem a 

requerente.14.CUMPRA-SE no endereço indicado no item “b” da petição 

inicial.15.Lavre-se o respectivo termo de compromisso. 16.DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h45min 

a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.17.Efetivada a medida, 

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 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.18.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).19.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).20.Intimem-se. 21.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2760-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte embargante e a parte 

embargada, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 
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procedam o preparo das Cartas Precatórias expedida nos presentes 

autos, respectivamente, as quais se encontram na contra-capa do feito, 

bem como para retiras-la e promoverem sua distribuição junto ao Juízo 

Deprecado, comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68706 Nr: 2372-95.2014.811.0050

 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: VILMAR DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A, COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO OESTE, AVANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/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: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251411, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JOÃO 

CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OAB/SP 154.061, 

JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 30.Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro opostos 

por VILMAR DE CASTRO em face de AVANDIR GOMES, NORTOX S.A. e 

COPROCENTRO.31.Pela sucumbência, condeno o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.32.Oportunamente, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita uma vez 

que ausente elementos que comprovem a necessidade do 

demandante.33.Traslade-se cópia da presente sentença para ação de 

c ó d i g o  5 3 2 1 . 3 4 . I n t i m e m - s e  a s  p a r t e s  d a  p r e s e n t e 

sentença.35.Prossiga-se a execução.36.P. I.C.37.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100270 Nr: 2154-28.2018.811.0050

 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: LUCIA MENDONÇA DE PAULA

 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, etc.1.Trata-se de Ação visando a concessão de Amparo Social 

ao Deficiente.2.A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 3.Por se tratar de Ação de 

Amparo Social ao Deficiente, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, nos 

termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.4.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

17h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. .3.O autor 

deverá se apresentar para realização da perícia portando todos os seus 

exames e os quesitos do juízo..5.Apresentado o laudo, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I da 

Resolução n. 232/2016 do CJF. 6.Proceda-se a realização de pesquisa 

socioeconômica das reais condições de vida da parte autora, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a ser realizada pela Assistente Social deste 

juízo11.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 661-50.2017.811.0050

 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: ALBINA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia 

média no presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre 

escolha do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, 

nos termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.2.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

16h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum. 3.O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.7.Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF. 8.Em 

seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.9.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.10.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79571 Nr: 544-93.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia 

média no presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre 

escolha do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, 

nos termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.2.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

15h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. 3.O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.4.O Senhor Perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.5.Intime-se o autor por seu patrono, devendo se 

apresentar para realização da perícia portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, além dos demais quesitos aportados aos 

autos.7.Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF. 8.Em 

seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.9.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.10.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79570 Nr: 543-11.2016.811.0050

 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: IVONETE LUIZA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do impulsionamento 

de fl.56.2.Inexistindo manifestação do expert anteriormente nomeado, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, verificada a imprescindibilidade da 

realização de perícia média no presente feito e ponderando que a 

indicação do perito é de livre escolha do juiz quando na localidade não 

exista profissional especializado, diante da inércia do perito anteriormente 

designado, nos termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. 

Artur José Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) 

a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.3.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

14h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. 4.O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.5.O Senhor Perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.6.Intime-se o autor por seu patrono, devendo se 

apresentar para realização da perícia portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, além dos demais quesitos aportados aos 

autos..8.Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF. 9.Em 

seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.10.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.11.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77680 Nr: 3789-49.2015.811.0050

 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: BENEDITO AVELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.INTIME-SE o perito nomeado para apresentação do laudo em 

05 (cinco) dias.2.Inexistindo manifestação do expert anteriormente 

nomeado, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, verificada a imprescindibilidade 

da realização de perícia média no presente feito e ponderando que a 

indicação do perito é de livre escolha do juiz quando na localidade não 

exista profissional especializado, diante da inércia do perito anteriormente 

designado, nos termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. 

Artur José Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) 

a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.3.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

17h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum. 4.O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.5.O Senhor Perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.6.Intime-se o autor por seu patrono, devendo se 

apresentar para realização da perícia portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, além dos demais quesitos aportados aos 

autos..8.Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF. 9.Em 

seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.10.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.11.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-12.2018.8.11.0050

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:

S E H FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de proposta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO pela BV 

Financeira S/A em face de Wanderlei José Zenande, com pedido de 

liminar, fundamentada no Decreto Lei n° 911/69 - que foi alterado pela Lei 

nº 10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: Marca Chevrolet, 

Modelo S10 LTZ DD2A, Chassi 9BG148LK0HC413440, Cor Branca, Ano 

2016/2017, Placa QBY8939, Renavan 1095423182. Deferida a liminar, o 

veículo foi apreendido no dia 07 de agosto de 2.018, conforme certidão de 

f. 32. Em seguida, nesta data de 09/08/2018 o requerido, por meio do 

documento 05 (id 14654371) juntado aos autos, informou o pagamento 

integral do débito no valor constante na inicial, qual seja, R$ 52.545,11 

(cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze 

centavos). Diante disso, considerando a decisão de f. 47 que determina 

que "cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus", entendo que o requerido logrou 

exito em comprovar o pagamento do débito indicado na inicial. Com tais 

considerações e, considerando a comprovação da purgação da mora por 

meio do comprovante de depósito juntado aos autos, nos termos do art. 

3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, RESTITUA-SE o bem à parte requerida, 

imediatamente, ficando o requerido como FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM até o 

julgamento deste feito. Por conseguinte, INTIME-SE a parte autora para que 

se manifeste em cinco dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 09.08.2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição 

legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60438 Nr: 1427-79.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102035 Nr: 3011-74.2018.811.0050

 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: CAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRUMAM GOMER DE SOUZA 

CORCINO - OAB:RO/3755

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 9 de agosto de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86372 Nr: 4739-24.2016.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90610 Nr: 2191-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON BRAGA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 2514-65.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE BETT SILVA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96396 Nr: 333-86.2018.811.0050

 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): AUGUSTO RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da CERTIDÃO, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79993 Nr: 787-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO CARLOS DONINI

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da CERTIDÃO, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82864 Nr: 2447-66.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIMA GOMES ME , RICARDO LIMA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14931 Nr: 1868-41.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & JOST LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEINZEN, MÁRCIA CRISTINA NITSCHE 

MANSO HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON MASSAIATI AGARASHI - 

OAB:6856, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, RODRIGO 

MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 2404-66.2015.811.0050

 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): PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO, ERIK ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74088 Nr: 1590-54.2015.811.0050

 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: DGDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, Everly Soares Rosiak - OAB:17.866-O/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5562 Nr: 764-19.2001.811.0050

 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: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA DA SILVA, ARGEMIRO CONFRES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2375-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 5094-97.2017.811.0050

 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: CONSTANTINI E BEZERRO BORDADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DOGIVALDO DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE 

ALMEIDA PACHECO - OAB:288.159/SP, JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO 

- OAB:152.900/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, acostado em fls., requerendo 

o que entender pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 2262-33.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO, ROSIANE ALVES SANTANA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8745 Nr: 1921-90.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDITE MASSOLA COMÉRCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86071 Nr: 4495-95.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85690 Nr: 4200-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75663 Nr: 2551-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA QUEILA FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 3037-77.2015.811.0050

 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): JOSÉ RICARDO MENEGUIM, JULIA YOKO IIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 3868-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

CLENICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES, FRANCISCO CARLOS 

RIBAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:OAB/MT 11237-B, 

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - OAB:OAB/MT 21659

 ATOS ORDINATÓRIOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 292 de 575



 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76199 Nr: 2899-13.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 2415-66.2013.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CALOI, EDENILSON JEFERSON 

CALOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 1526-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Evandro Gomes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO EVANDRO GOMES DELGADO, 

Cpf: 06347297132, Filiação: Girleide Gomes da Silva e Edvandro Delgado 

dos Santos, data de nascimento: 15/02/1997, brasileiro(a), natural de 

Campo Novo do Parecis-MT, solteiro(a), torrista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] No dia 23 de setembro de 2016, por volta das 

20h30mi, no Posto Ipiranga, situado na Rua Amapá, em Campo Novo do 

Parecis, THIAGO EVANDRO GOMES DELGADO, depois de prévio acordo, 

subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça a pessoa. Assim agindo THIAGO EVANDRO GOMES DELGADO 

praticaram a conduta descrita no artigo 157 §2º, I e II, c/c o artigo 70, 

ambos do CP.

Despacho: Vistos, em correição.Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal (f. 85, 

87 e 96).No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às f. 498.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2018

Cilina Souza Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84805 Nr: 3642-86.2016.811.0050

 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: LEONORA FERREIRA DA LUZ

 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:

 Autos nº 3642-86.2016.811.0050 (Código 84805)

Requerente: Leonora Ferreira da Luz

Requerido: INSS

Vistos em correição.

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 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Sem prejuízo, em que pese a ausência de certidão informando a 

tempestividade da apelação interposta pela Autarquia requerida, passo a 

analisar o conteúdo do pleito de cumprimento de sentença promovido pela 

autora.

Acontece que é evidentemente clara a tempestividade da apelação 

interposta, haja vista a parte requerida ter sido intimada da sentença em 

13/03/2018 e apresentado recurso em 22/03/2018 (f. 74v-75).

Assim, face a incontestável ausência de transito em julgado, não há o que 

se falar, por ora, em cumprimento de sentença.

 Diante disso, aguarde-se o julgamento da apelação promovida pela 

autarquia requerida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81901 Nr: 1880-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON DOS SANTOS TRAFICANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEMILSON DOS SANTOS TRAFICANDE, 

Cpf: 03432747101, Rg: 1744437-3, Filiação: Erminia dos Santos Traficante 

e Deolino Traficante, data de nascimento: 21/11/1990, brasileiro(a), natural 

de Araputanga-MT, casado(a), educador físico, Telefone 65 99647 0744. 

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: [...] Em datas diferentes apurou-se que EDEMILSON 

DOS SANTOS TRAFICANDE subtraiu, para si, quantias diversas no interior 

dos carros. Assim agindo, EDEMILSON DOS SANTOS TRAFICANDE 

praticou a conduta descrita no artigo 155, caput (por 4 vezes), c/c o artigo 

71, ambos do CP[...]

Despacho: Vistos, em correição.Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal (f. 38, 

51 e 62).No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às f. 64.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2018

Cilina Souza Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86835 Nr: 59-59.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR MARQUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTENOR MARQUIS FERREIRA, Cpf: 

94484066149, Rg: 04427645, Filiação: Josefa Pereira de Souza e Serafim 

Marquis Ferreira, data de nascimento: 22/04/1966, brasileiro(a), natural de 

Irenópolis-MT, casado(a), construtor, Telefone 65 99936 8133. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] No dia 22 de dezembro de 2016, por volta das 

22h00min na Avenida Olacyr Francisco de Moraes, Centro, nesta Cidade, 

o denunciado ANTENOR MARQUIS FERREIRA conduziu um veículo 

automotor marca Chevrolet, modelo corsa, cor branca , em via pública, 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia ANTENOR MARQUIS FERREIRA, supraqualificado, como incurso 

nas sanções do artigo 306, caput da Lei Federal n°9503/1997.

Despacho: Vistos, em correição.Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal (f. 36, 

47 e 55v).No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às f. 58.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2018

Cilina Souza Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92715 Nr: 3396-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:15715

 Vistos, em correição.

Sendo certo que os acusados não apresentaram teses de absolvição 

sumária (f. 43), entendo por bem que no decorrer da instrução processual 

poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Com efeito, de se ver que consta nos autos lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

____09_____/___10_____/2018, às ___17_____h___45____min, 

oportunidade em que será ouvida a vítima, inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado na 

sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intimem-se o acusado e o advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 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.: 99782 Nr: 1910-02.2018.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, CLENICE 

APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES, FRANCISCO CARLOS RIBAS 

MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 Vistos em correição,

Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem 

efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no 

§ 1º, do art. 919 do CPC.

Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC, inclusive no 

que tange a denunciação à lide.

Sem prejuízo, constato a inexistencia de procuração da embargante 

Clenice. Assim, intime-se a parte embargante, por meio de seu patrono, via 

DJE, para que, no prazo de cinco dias, se manifeste acerca da 

inexistencia de procuração devidamente assinada pela embargante 
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Clenice Aparecida Teixeira Marcondes e/ou apresente o documento 

mencionado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 2631-85.2017.811.0050

 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: CLEIDE CAMPOS DA CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Expedição de Alvará Judicial para a Caixa 

Econômica Federal S/A, os valores devidos ao de Cujus referente à 

PIS/PASEP de n°124.6055381-3 saldo de FGTS e a consequente a retirada 

dos mesmos [...]

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Expeça-se edital de intimação de 

terceiros interessados.Com a resposta, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de débitos 

federais, estatuais e municipais.Em seguida, intime-se o Ministério Público 

para manifestação no prazo de cinco dias.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2018

Cilina Souza Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 831-22.2017.811.0050

 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: MARIA DE JESUS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 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:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] O de cujus não deixou bens, no entanto, deixou 

valores residuais de PIS/FGTS, que somente poderão ser "liberados" por 

meio de alvará judicial, visto que seus herdeiros constam como seus 

dependentes formamente habilitados no INSS [...]

Despacho/Decisão: Código 88309Vistos em correição.Expeça-se edital de 

intimação de terceiros interessados.Em seguida, decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, 

bem como manifeste o que entender de direito.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 CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2018

Cilina Souza Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 3573-54.2016.811.0050

 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): CAMILA DE SOUZA FREIRE MENDES

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35520 Nr: 2309-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTOPEÇAS E VEÍCULOS LTDA, 

GEOMAR OLÍVO PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/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 a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29035 Nr: 2447-47.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-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 a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22532 Nr: 2802-28.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, NILTON JOSE 

RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LANGER - OAB:53328

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17167 Nr: 918-95.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 2713-24.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HERIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 2297-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 3514-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 641-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ CERESOLI, SEBASTIÃO WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se nos autos face 

o teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 3420-26.2013.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN, 

FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE 

DOS REIS CAPISTRANO, LUCILA SALA HERKLOTZ, SAUL FRANCISCO DE 

SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO 

REBEIRO SANTOS - OAB:16.885/MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97491 Nr: 915-86.2018.811.0050

 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: ELIETE RODRIGUES QUERENDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERLINGETON CRUZ BELEZA, MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 4138-81.2017.811.0050

 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: STEFANO CUNHA COURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 1781-02.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARCANJO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AVELINO FORTUNATO

 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,

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com medida cautelar 

ajuizada por Francisco em face de Eder, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu tramite regular, de modo que, após diversas tentativas 

de citação pessoal do requerido, às f. 106 foi determinada a citação por 

edital da parte mencionada.

 Ocorre que a parte requerida manteve-se inerte, oportunidade em que foi 

nomeado curador especial (DPE), de modo que esta quando da 

apresentação da contestação por negativa geral requereu a nulidade da 

citação editalícia (f. 113-115).

Impugnação à contestação (f. 117-119).

É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas, AFASTO a preliminar de nulidade da citação ficta, uma vez 

que, conforme se vê às f. 74-83, bem como decisão de f. 106, a parte 

autora empreendeu meios para tentar citar o requerido pessoalmente, 

todavia, sem êxito.

Nesse cenário, entendo que a foram esgotados os meios para a 

localização da parte requerida.

 Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da citação por edital, 

tenho que os requisitos foram devidamente cumpridos para determinação 

de tal citação.

Portanto, afastada a preliminar de nulidade de citação por edital sob a 

fundamentação acima exposta, e, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.

Com efeito, intimem-se as partes, por meio de seus patronos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir.

Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos imediatamente.

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.: 100746 Nr: 2376-93.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARRETO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Antes de analisar o pleito liminar, intime-se o autor, na pessoa de seu 

patrono constituído, via DJE, para que providencie aos autos, a 

comprovação da entrega da notificação extrajudicial ou o título de 

protesto, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 303, § 6º, do 

CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 3460-71.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:160.262-B/SP, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 2557-56.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI SCHIMITH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HERIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES - OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966

 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 05 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 1969-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA, RINOPLAST DO 

BRASIL INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JÚNIOR - 

OAB:6.253-SC, ARNO ROBERTO ANDREATTA - OAB:7537/SC, DIONEI 

SCHIMANSKI - OAB:26.273, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - OAB:11.946-B-SC, 

TATIANE BONATTI SCHIMANSKI - OAB:19050/SC

 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 05 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 05 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71461 Nr: 106-04.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME, HARLEN 

MARCELO WERNER, ANDREIA BRITO SALES, VINICIUS RENATO WERNER, 

AMANDA PAOLA ASSIS WENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-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 05 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83469 Nr: 2840-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MOURA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 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 05 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 

1000003-72.2018.8.11.0050 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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000560-59.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000561-44.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000562-29.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000563-14.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000565-81.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000564-96.2018.8.11.0050 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),Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MANOEL DE SA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS-MT CERTIDÃO DE CRÉDITO Processo nº 

1000398-98.2017.8.11.0050 Procedimento do Juizado Especial Cível 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.551,30 AUTOR: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ 04.358.835/0006-83 Nome: 

CLODOALDO MANOEL DE SA - CPF 643.511.222-34 Endereço: RUA LUIS 

FELIPE SCOLARI (CASA VERDE, PORTAO PRETO), 73 NW, 

65-99912-2899, JARDIM OLENKA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito: Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Data da sentença:13 de dezembro de 2017. Data do 

trânsito em julgado: 05 de Fevereiro de 2018 Valor do crédito atualizado: 

R$ 6.929,91 Data da atualização do crédito: 18/04/2018 Data do Despacho 
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determinando a expedição da certidão: 07 de agosto de 2018. A Doutora 

Claudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

desta Comarca, determinou que dos autos supra mencionados, extraísse 

a presente Certidão de Crédito, originada de título executivo judicial, certo, 

exigível e não honrado, no valor acima consignado. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BORGONOVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000924-28.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica acarreta importantes restrições ao 

cotidiano do consumidor. Tratando-se, aliás, de comércio, a falta de 

energia certamente haveria de impedir a atividade econômica praticada 

pela Requerente, de maneira a prejudicar seu próprio sustento. Essa 

restrição é suficiente para a plena configuração do periculum in mora. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso dos 

autos, nota-se, do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado por preposto 

da Requerida, que a medição a menor teria decorrido de algum defeito do 

medidor. Assim se consignou nas observações: unidade consumidora 

ligada, medidor com display apagado. Consequentemente, não se nota, da 

constatação feita pela própria Requerida, de alguma fraude ou de furto de 

energia. Ao que parece, o defeito decorreu de alguma particularidade do 

próprio equipamento de medição, sem intervenção da Requerente. 

Presume-se, aliás, que, fosse constatada a manipulação deliberada do 

equipamento, certamente que tal circunstância haveria de ser consignada 

no termo. Assim, presume-se que a falha da medição tenha ocorrido por 

circunstâncias alheias à vontade da Requerente. Nesses termos, 

considerando que o débito recuperado se refere ao período compreendido 

entre dezembro de 2016 a maio de 2017, não se justifica a suspensão do 

fornecimento de energia como medida válida à coerção ao pagamento. 

Tem-se, nesse período, débito pretérito, formado por circunstâncias 

alheias à vontade da Requerente, de modo que não se pode autorizar a 

suspensão do fornecimento como forma de obrigar ao pagamento do 

atrasado. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Requerente para impedir que a Requerida 

suspenda o fornecimento de energia elétrica em razão do procedimento de 

recuperação de energia do período compreendido entre dezembro de 

2016 a maio de 2017. Embora os princípios constitucionais direcionadores 

de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do 

saneamento e da organização do processo como o momento adequado 

para eventual inversão do ônus da prova. POSTERGO para o saneador, 

portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, 

embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, 

do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC). 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-42.2018.8.11.0051
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Autos nº 1000354-42.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. A 

fim de bem sanear o feito, passa-se à análise da preliminar de falta de 

interesse processual aduzida pela Requerida, embasada na inexistência 

de prévio requerimento administrativo para o saneamento da divergência. 

Ao menos em meu sentir, por duas razões se deve afastar a aludida 

preliminar de falta de interesse processual. A um, porque parece existir, 

nos argumentos lançados em favor da tese de ilegitimidade da parte 

passiva, nítida confusão entre questões preliminares e meritórias. Como 

se sabe, tem-se por direito de ação aquele direito público, subjetivo e 

autônomo de invocar o pronunciamento do Estado-Juiz. Subjetivo, porque 

referente a um poder jurídico do cidadão, que pode ou não buscar a tutela 

judicial; público, pois concernente ao objetivo do Estado em restabelecer a 

ordem jurídica perturbada pelo conflito dos interesses das partes; e, 

finalmente, autônomo, porque sua existência não depende da existência 

do direito material pleiteado. Ainda que abstrato, o direito de ação não é 

genérico. Ao revés, seu exercício depende do fiel atendimento a certos 

requisitos que se convencionou chamar de condições da ação. Assim, 

seriam condicionantes do direito de ação a legitimidade de parte, o 

interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Evidente que, pelo 

caráter instrumental do direito de ação, sempre a servir as Partes na 

solução de um determinado litígio e, também, o próprio Estado, ao 

restabelecer a ordem pública, anteriormente perturbada pelo mesmo litígio, 

a análise dessas condições da ação deve levar em consideração o direito 

material alegado. Por isso é que, para analisar a existência do interesse de 

agir, há que ser verificada a própria pretensão do autor. Se dita pretensão 

revelar a necessidade da intervenção estatal e, também, o proveito 

conferido por um futuro e eventual pronunciamento judicial, atendida 

estará a condição da ação que se convencionou chamar de interesse de 

agir. Mas, quando se defende a vinculação da análise das condições da 

ação à pretensão posta em juízo, pretende-se que assim seja feito de 

forma abstrata, levando em consideração apenas a assertiva do autor. É 

dizer que, no âmbito das condições da ação, a análise da pretensão não 

deve se preocupar acerca da veracidade, ou não, da causa de pedir 

descrita pelo autor. Do contrário, caso se permita que a verificação das 

condições da ação avance até o estudo da idoneidade das alegações, 

estar-se-á promovendo exame meritório, saindo então do campo do direito 

de ação para adentrar no do direito material pleiteado. Vê-se importância 

nessas considerações porque, como relatado, para a Requerida, a falta 

de prévio requerimento administrativo estaria a revelar a desnecessidade 

do ajuizamento desta ação, de maneira a revelar a inexistência da 

condição do interesse de agir. Entretanto, do que se infere da inicial, por 

duas vezes, a Requerente teria solicitado a intervenção da Requerida, 

sem que daí adviesse alguma solução satisfatória a seu problema. Tais 

sol icitações teriam recebido os números de protocolo 

84620000001239630055 e 11302291503829091581. Consequentemente, 

a pretensão descrita na inicial revelou a necessidade da intervenção do 

Poder Judiciário, porque, mesmo depois da suposta consulta administrativa 

feita pela Parte, a anotação dita de indevida ainda persistiria. É certo que, 

em sua resposta, a Requerida poderia discutir sobre a idoneidade de tais 
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protocolos, ou mesmo sobre a inexistência deles. Mas tal divergência que 

haveria de ser instalada mediante a controvérsia provocada pela própria 

Requerida só poderia ser bem qualificada como questão de mérito, e não 

das condições da ação. Como dito e repetido, para o atendimento às 

condições mínimas ao exercício do direito subjetivo de ação, analisam-se 

apenas as asserções iniciais. E não é só. Além da solução que se deu 

apenas pela análise dos elementos da lide, tem-se, na conduta da própria 

Requerida, motivo para o afastamento da preliminar de falta de interesse 

de agir. Realmente, nota-se, das razões da contestação, impugnação 

especificada quanto ao próprio direito material da Requerente. Nesse 

contexto, presume-se que, em tendo havido solicitação para solução 

administrativa da discussão, a resposta da Requerida seria igualmente 

negativa, de maneira a fazer necessária, então, a judicialização da 

questão. Assim, AFASTA-SE a preliminar de falta de interesse processual. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os seguintes pontos: a) a suficiência do pagamento 

demonstrado pela Requerente para a quitação de todas as pendências até 

então existentes perante a Requerida; b) a existência de outras anotações 

contra a Requerente em cadastro de maus pagadores; c) a ocorrência de 

dano extrapatrimonial merecedor de reparação; d) o montante de eventual 

compensação ou reparação. Não havendo peculiaridade a exigir a 

inversão do ônus da prova, já que não se questionou a existência do 

negócio jurídico nem da idoneidade dos pagamentos comprovados na 

inicial, mantêm-se os encargos tal como definidos nos incisos I e II do art. 

373 do NCPC. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção 

de prova documental. Tal prova, como se sabe, haveria de ser produzida 

já na inicial e na contestação. Uma vez que não se alterou o encargo 

probatório das Partes, admitir-se-ia, em princípio, o julgamento imediato da 

lide. Entretanto, em atenção à regra do art. 370 do NCPC, a autorizar a 

produção oficiosa da prova necessária ao julgamento do mérito, tem-se 

que, se bem confrontadas a inicial e a contestação, permanece alguma 

perplexidade merecedora de apuração pelas Partes. Com efeito, a 

Requerente afirmou a existência de dois negócios jurídicos distintos, com 

números 0216799129 e 0229150382. Juntou, ainda, o extrato da SERASA, 

a informar a anotação do contrato 0216799129, por débito vencido em 10 

de março de 2015, no valor de R$ 179,62. Entretanto, a Requerente 

comprovou o pagamento de R$ 271,39, mas relativo ao contrato 

0229150382, que nada parece ter com a anotação da SERASA, referente 

que foi, como dito, ao contrato 0216799129. Comprovou, ainda, o 

pagamento de R$ 76,48, em 19 de março de 2018, esse concernente ao 

contrato 0216799129, exatamente aquele cujo inadimplemento se anotou 

na SERASA. Assim, pelo que se produziu nos autos, permanece alguma 

perplexidade, porque, a rigor, o pagamento só de R$ 76,48 em março de 

2018 não haveria de bastar para a quitação de dívida que, em março de 

2015, já era de R$ 179,62. É certo que tal divergência poderia ter como 

explicação a hipótese de desconto dado pela Requerida. Outra hipótese, 

aliás, seria admitir a presunção do art. 322 do NCC, de maneira que o 

pagamento de prestação mais recente poderia demonstrar a quitação 

também das anteriores. Mas, sendo só relativa tal presunção, e porque a 

prova do pagamento não deve apresentar dificuldade a Requerente, 

defende-se que seja analisada com cuidado o motivo dessa considerável 

diferença entre a dívida original e aquela que se quitou três anos depois 

por menos da metade do preço. Consequentemente, imputa-se à 

Requerente o encargo de demonstrar a quitação daquela prestação 

anotada na SERASA, vencida em março de 2015. Não havendo 

comprovante direto – especialmente na hipótese de a Requerida ter dado 

substancial desconto a dívida que já entendia perdida –, a Requerente 

poderá apresentar cópia de todos os pagamentos feitos, ou juntar cópia 

da certidão de quitação anual eventualmente apresentada pela Requerida. 

E não é só quanto a tal questão que se constata perplexidade a prejudicar 

o bom julgamento da lide. É que, na inicial, apresentou-se extrato de órgão 

de inadimplentes a demonstrar apenas a anotação feita pela Requerida. 

Entretanto, em sua contestação, a Requerida demonstrou a existência de 

outras três anotações em desfavor da Requerente. Com essas 

considerações, AUTORIZO a produção de prova documental pelas Partes. 

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

sobre as questões ainda não esclarecidas nos autos, comprovando, se 

possível for, o pagamento daquela prestação anotada na SERASA, bem 

como para demonstre a inexistência de outros apontamentos ou o direito 

ao cancelamento. Em seguida, INTIME-SE a Requerida para que, em igual 

prazo, manifeste-se sobre as alegações da Requerente, apresentando os 

documentos que entender pertinentes. Por fim, CONCLUSOS, para 

sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 2258-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção 

Ltda, Linto Paulo Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/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, sobretudo, indicar bens a serem arrestados, 

devendo requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

devendo, para tanto, retirar do "site" do TJMT a guia e comprovar o 

adimplemento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 1036-82.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Nunes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora manifestar-se, no prazo de 10 (dez)dias, quanto a impugnação 

apresentada pelo INSS, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132493 Nr: 7169-09.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Benildo Maschio, Cilene Lopes Maschio, 

Luiz Antonio Quadros Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rutinéia Bender - 

OAB:14.119/SC, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122546 Nr: 2273-20.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:OAB/MT 7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131056 Nr: 6360-19.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucia dos Santos Bortolon, Eliton dos Santos 

Bortolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22945 Nr: 913-65.2008.811.0051

 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: Cleuza da Silva Vidigal, Walter Ferreira da Silva Vidigal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 913-65.2008.811.0051 - 22945

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

Isso posto, CITEM-SE os demais herdeiros e a Fazenda Pública para que 

se manifestem quanto as primeiras declarações apresentadas pela 

Inventariante.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise do pedido de p. 

230/231.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128753 Nr: 5066-29.2017.811.0051

 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, Aristeu 

Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal de 15 (quinze) dias, indicar bens da 

executada passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 8590-34.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cesar Felippe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130644 Nr: 6138-51.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre, Papa Leguas 

Carregamentos Ltda, Elza Alves Deanhiha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal de 15 (quinze) dias, indicar bens da 

executada passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71831 Nr: 820-63.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Novakoski, Elizabete Terezinha de Oliveira 

Novakoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Marcondes de Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 Autos n° 820-63.2012.811.0051 - 71831

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais. Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136314 Nr: 8933-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Makoto Kanekiyo, Rosa de Oliveira 

Kanekyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123281 Nr: 2575-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Almandes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

manifestar-se quanto à JUNTADA Protocolo n° [A:79749] do dia 

[01/08/2018], 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.: 136349 Nr: 8942-89.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - 

COOCENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Matsui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122028 Nr: 2067-06.2017.811.0051

 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: Antonio Roberto Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2067-06.2017.811.0051 - 122028

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

omissão na sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, quando 

teria deixado de se manifestar quanto a suposto fundamento contido na 

contestação acerca do índice de correção monetária a ser aplicado.

 No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer 

fundamentação na contestação quanto ao índice de correção monetária.

Portanto, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença atacada, o que há, é a discordância do Embargante quanto aos 

seus termos, o que não pode ser atacado pela via estreita dos embargos 

de declaração.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76798 Nr: 1760-91.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Candido Potuguez, Lourival Candido Potuguez 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 1760-91.2013.811.0051 - 76798

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que mesmo cientificado o Requerido não carreou aos 

autos a documentação solicitada, REITERE-SE o ofício de p. 420, 

concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para atendimento do ofício 

anterior.

Na oportunidade, deverá ainda, o Requerido, juntar aos autos a tabela do 

SUS à época em que os Requerentes estavam vinculados à administração 

pública, escala de plantões, prontuários e eventuais fichas clinicas 

referente ao período.

Após, INTIMEM-SE os Requerentes para se manifestem sobre os 

documentos juntados pela administração pública.

Por fim, CONCLUSOS para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1429 Nr: 545-71.1999.811.0051

 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: Cesário Acelino de Olegário, Adiles Maria de Olegário 

Amorim, Tarcilio Acelino de Olegário, Celina de Olegário Batista, Nilton 

Acelino Olegário, Acelino Bráz de Olegário, ELIZA ROSA BORGES DA 

SILVA, Diva Borges dos Santos, Eufrosina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Olegário - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailson Paulino Ramos - 

OAB:7452, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749/MT, Jose 

Ricardo Gomes - OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, é inegável que o cálculo do imposto devido será realizado 

com base na avaliação a ser realizada no bem inventariado. No tocante ao 

pedido referente ao adiamento do recolhimento do imposto devido, há que 

se consignar que a questão não se trata somente de bom senso, 

conforme aludido pelo Inventariante, mas simplesmente de respeito à 

norma competente, cujas regras, prazos e ritos devem ser seguidos por 

aqueles que integram o processo. Portanto, não há, na legislação vigente, 

qualquer autorização legal para adiamento do recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis para momento posterior à partilha, visto que o 

pagamento do tributo é requisito para a formalização da partilha. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de p. 358/359. No mais, CUMPRA-SE a decisão 

anterior. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 3389-37.2012.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delson Marcondes de Caxias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Novakoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mariano dos Santos - 

OAB:10.115/MT, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 3389-37.2012.811.0051 - 74396

Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

Delson Marcondes de Caxias, devidamente qualificado, opôs os presentes 

embargos à execução ajuizada por José Novakoski, igualmente 

qualificado.

Nos autos do processo de execução nº 820-63.2012.811.0051, Código 

71831, o Embargado desistiu da ação.

É o relato do necessário. Fundamento.

Uma vez que a referida execução já foi extinta, observa-se a 

superveniente falta de interesse processual na análise judicial dos 

pedidos ora aduzidos.

Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extintos os presentes embargos, dada o reconhecimento do 

débito.

CONDENO o Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados ao que corresponder a 10% do valor 

atribuído a estes embargos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 9 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34805 Nr: 1344-94.2011.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNdM, DSNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1344-94.2011.811.0051 - 34805

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao ilustre Procurador nomeado para atender aos 

interesses do Executado, o arbitramento de honorários deve ocorrer 

quando da prolação da sentença.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de p. 70.

No mais, a fim de conferir celeridade ao feito, ABRA-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público.

Não havendo solicitações, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até o cumprimento do mandado de prisão civil, ou até a 

prescrição da pretensão do Credor, observada a causa de 

impedimento/suspensão referente à menoridade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33192 Nr: 3311-14.2010.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Autos n° 3311-14.2010.811.0051 -  33192Execução de 

AlimentosDecisão.Vistos etc.Com a devida vênia ao Executado, impossível 

o acolhimento de sua justificativa. Como bem se sabe, alegações 

genéricas de impossibilidade de adimplir a obrigação alimentar não têm o 

condão de elidir as medidas coercitivas próprias do processo 

executório.Para além disso, eventual superveniência de motivo relevante, 

a alterar a capacidade financeira do Executado e, consequentemente, a 

impedir o pagamento pontual das prestações alimentícias deveria ser 

objeto de ação própria, com distribuição contemporânea à data dos fatos. 

Seja como for, o desemprego e as dificuldades financeiras do Executado 

não se constituem em motivo apto a afastar a obrigação de pagar o débito 

alimentar. E não é só. Não se infere, da justificativa do Executado, o 

pagamento sequer de um real para a quitação das despesas com o filho 

comum. Pelo contrário, do que se infere dos autos é o descaso do 

Executado para com seu filho.Ora, ainda que houvesse mesmo ocorrido 

substancial diminuição de sua capacidade de pagamento, o Executado 

deveria tentar apoiar financeiramente também o Exequente. Nesse 

contexto, impõe-se o afastamento da justificativa e, consequentemente, a 

decretação da prisão civil do Devedor.Decido.Assim, REJEITO a 

justificativa apresentada para DECRETAR a prisão civil do Executado, pelo 

prazo de 60 (sessenta dias). EXPEÇA-SE mandado de prisão de civil, 

devidamente instruído dos cálculos de atualização da dívida. Em caso de 

pagamento integral, observando-se as prestações vencidas durante o 

trâmite do feito, recolha-se o mandado de prisão, ou expeça-se o alvará 

de soltura, conforme a hipótese.No mais, nos termos dos arts. 528, § 1º e 

517, do NCPC, DETERMINO o protesto à dívida alimentar.Em continuidade, a 

fim de conferir andamento ao pedido revisional de alimentos, 

DESENTRANHEM-SE a petição inicial do pedido revisional de alimentos (p. 

60/69), a fim de que sejam distribuídas.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 9 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75063 Nr: 56-43.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RORIVALDO RIVALINO PEREIRA, Juvercina de Fátima 

Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 56-43.2013.811.0051 - 75063

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido, por meio de sua Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais (APS/ADJ), para que se manifeste quanto a petição 

de p. 139, trazendo aos autos comprovante de implantação dos benefícios 

concedidos aos Requerentes.

Após, INTIMEM-SE os Requerente para que requeiram o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 946-79.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 946-79.2013.811.0051 - 75983

Reconhecimento de Paternidade

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 3436-45.2011.811.0051

 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: Marcelo Barbosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JO de Friburgo Comércio de Bijuterias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Autos n° 3436-45.2011.811.0051 - 70558

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a informação da empresa anteriormente nomeada para a 

realização da prova pericial no sentido de insuficiência dos honorários, 

mostra-se prudente a nomeação de outro profissional para o ato.

 Assim, para a realização da perícia já determinada, NOMEIO como perito 

do Juízo a profissional Roberta Petry Gorziza – CRBM 1142, podendo ser 

contatada por meio do endereço eletrônico Becker@peritosjudiciais.com, 

ou pelo telefone (65) 3054-1122, com endereço comercial sito à rua 24 de 

outubro, nº. 959, Bairro Popular – Cuiabá-MT, Cep 78045-000, 

independente de compromisso.

Por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de Justiça, os 

honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 232 do 

CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de estudo, em 

R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem majorados 

em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação da Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE a Perita para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Concordando o Perito com os honorários arbitrados, CUMPRA-SE na forma 

do despacho anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83627 Nr: 3025-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME, Luciano Brito de 

Aquino, Valmor Antônio Passini, Valdeci Carlos dos Santos, Luciano 

Correia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3025-94.2014.811.0051 - 83627

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que a hipótese dos autos não se refere a nenhuma daquelas 

previstas no art. 313, do NCPC, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Assim, INTIME-SE o Requerente, pessoalmente, se necessário for, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12345 Nr: 1828-22.2005.811.0051

 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: Anita Maria de Matos Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:

 Autos n° 1828-22.2005.811.0051 - 12345

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 269/271.

EXPEÇA-SE o necessário para transferência dos valores conforme 

indicado no petitório.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22371 Nr: 342-94.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza A J Zanete - ME, Elza Albino Jordão Zanete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora Moinho - Lopes e Vieira Ltda, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Nádia Tayse Kuhnen Sulas - OAB:8658, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT, Vagner Soares Sulas 

- OAB:8455/MT

 Autos n° 342-94.2008.811.0051 - 22371

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

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

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 305 de 575



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da guia de custas 

processuais para distribuição da Carta Precatória, nos termos do Ofício 

juntado aos autos, COMPROVANDO DIRETAMENTE NO JUÍZO 

DEPRECADO, sob pena de devolução da Carta Precatória 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26347 Nr: 442-15.2009.811.0051

 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: ALdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT, Fabrício Torbay Gorayeb - OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, FABIO JOSE LONGHI - OAB:5089/B, MIGUEL GARCIA 

NOGUEIRA - OAB:18790/O

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescritibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOTTARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO)

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h40min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistente(s) técnico(s), caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 10 de agosto de 

2018. assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALERIA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h50min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistente(s) técnico(s), caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 10 de agosto de 

2018. assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000896-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNARD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h55min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistente(s) técnico(s), caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 10 de agosto de 

2018. assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000335-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA NOLETO COUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES ZAGO (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

decisão ID 13362655. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 10 de agosto 

de 2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147907 Nr: 3764-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema 
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Diesel Ltda, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 3764-28.2018.811.0051 (id. 147907).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, devidamente 

qualificado.

Sustenta, em síntese, que o administrador judicial descreveu seu crédito 

como sendo no valor de R$ 2.262.818,19 (dois milhões, duzentos mil e 

sessenta e dois mil, oitocentos e dezoito mil reais e dezenove centavos), 

quantia inferior ao valor efetivamente devido pelas recuperandas, no 

montante de R$ 4.001.474,62 (quatro milhões, um mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Neste contexto, requer seja retificado o valor de seu crédito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da presente impugnação 

(art. 8º, Lei nº 11.101/2005).

 Se tempestiva, desde já DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 03 de julho de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 4984-61.2018.811.0051

 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): DFdC, SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial e, por conseguinte, 

considerando a indicação feita pelos conselheiros tutelares locais, que se 

encontram mais próximos do caso, APLICO a medida de acolhimento 

institucional, prevista no art. 101, inc. VII do ECA, em favor de DAVID 

WILLIAN DA COSTA LENZ, como medida de proteção ao próprio. CITEM-SE 

os requeridos para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 10 dias 

(art. 101, §2º do ECA), indicando as provas a serem produzidas, 

oferecendo desde já o rol de testemunhas a serem eventualmente 

inquiridas e documentos. Quanto ao requerimento de citação editalícia, em 

atenção ao disposto no art. 256, §3º do NCPC, DETERMINO a realização de 

pesquisas acerca do endereço do genitor, junto aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD, SIEL e INFOJUD e, sendo noticiado seu paradeiro, desde já 

ordeno seja tentada sua cientificação pessoal. Por outro lado, 

CERTIFICADO o resultado negativo de tais diligências, tem-se por 

esgotadas as tentativas para a realização da cientificação pessoal deste, 

razão pela qual DETERMINO sua citação por EDITAL, com prazo de 20 

(vinte) dias, fazendo constar a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia.Após, transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial do réu, com fulcro no art. 72, II, do 

NCPC. Por conseguinte, ENCAMINHEM-SE os autos a Defensoria Pública 

para apresentação de defesa no prazo legal. (...) EXPEÇA-SE ofício à 

diretora da unidade de acolhimento para que, além do PIAF, seja 

apresentado relatório semestral circunstanciado da situação da 

representada e de eventuais familiares, caso localizados, a rigor do que 

estabelece o art. 101, §§4º, 5º e 6º do ECA. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e por cautela à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115335 Nr: 4841-43.2016.811.0051

 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: EdSVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 590-89.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Churrascaria Recantus Ltda, 

Gelciane Libera de Oliveira, Ivo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que REMETO os autos ao exequerte a fim de colher 

manifestação acerca da Carta Precatória devolvida de fls.91/92, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78950 Nr: 3777-03.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBIERI & LUFT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente na pessoa de seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da petição do requerido de 

fls.857/862, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94540 Nr: 2220-10.2015.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonice de Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Processo n° 2220-10.2015.811.0051 – (Código 94540).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de cautelar inominada movida por DEONICE DE OLIVEIRA DA 

SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos 

autos, julgada procedente, com a consequente condenação da parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios (ref. 25).

A parte exequente comparece espontaneamente aos autos e apresenta 

comprovante de pagamento da verba sucumbencial (ref. 29), bem como 

do cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (Ref. 30).

Adiante, DIONICE DE OLIVEIRA DA SILVA move pedido de cumprimento de 
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sentença em face do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento 

dos honorários sucumbenciais (ref. 51).

Na sequência, o devedor requer seja a parte exequente intimada a se 

manifestar acerca dos valores depositados nos autos (ref. 54, 55, 56 e 

57).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, ante a informação de ref. 54, ANOTE-SE o novo causídico no 

Sistema Apolo para fins de intimação de estilo.

No mais, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca das petições acostadas pelo executado nas 

refs. 29 e 30, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 19 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2764-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a desídia da parte autora para com 

a presente ação, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.REVOGO a liminar anteriormente deferida, assim como 

DETERMINO o recolhimento dos mandados eventualmente 

expedidos.CONDENO, ainda, o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. DEIXO de condenar em honorários advocatícios, 

eis que não houve intervenção da parte adversa.CUMPRA-SE.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde – MT, 20 de julho de 2018André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94999 Nr: 2352-67.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES, MARIA ALDENIR RODRIGUES ALVES, 

LUCINEIDE RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ BONI , DISTRIBUIDORA DE OVOS 

CAMPO VERDE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 (...) In casu, o réu, na peça de defesa, intitula-se empresário, a 

demonstrar indícios de sua capacidade financeira.Assim, é essencial que 

o requerido Mário Luiz Boni, no prazo de 15 (quinze) dias, traga provas de 

sua hipossuficiência, sob pena de não concessão das benesses da 

justiça gratuita.A requerida Distribuidora de Ovos Campo Verde Ltda, por 

sua vez, denuncia à lide a seguradora V. L Grillaud – Mapfre Seguros, 

amparando sua pretensão no inciso II, do art. 125, do Código de Processo 

Civil, sob o fundamento de que possui contrato de seguro com a 

litisdenunciada.Deste modo, DEFIRO a denunciação à lide da empresa 

acima citada e qualificada na peça contestatória. Via de consequência, 

ordeno a citação da denunciada.A denunciante deverá providenciar a 

citação da denunciada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme prescreve o 

126 c.c art. 131, parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a 

denunciação.Havendo resposta no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intimem-se as demais partes para, querendo, apresentarem 

impugnação à contestação da denunciada.Decorridos todos os prazos, 

com ou sem manifestação, certifique-se o voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 4025-95.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete de Fátima Kohls Rosseti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B, Andréia Lehnen - OAB:10752-B

 Autos n° 4025-95.2015.811.0051 – 99970.

Indenização.

Decisão.

Vistos etc.

A parte requerida denuncia à lide a seguradora Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A, amparando sua pretensão no inciso II, do art. 125, do 

Código de Processo Civil, sob o fundamento de que possui contrato de 

seguro com a litisdenunciada.

Deste modo, DEFIRO a denunciação à lide da empresa acima citada e 

qualificada na peça contestatória. Via de consequência, ordeno a citação 

da denunciada.

A denunciante deverá providenciar a citação da denunciada no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme prescreve o 126 c.c art. 131, parágrafo único, 

sob pena de ficar sem efeito a denunciação.

Havendo resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, intimem-se 

as demais partes para, querendo, apresentarem impugnação à 

contestação da denunciada.

Decorridos todos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se o 

voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 1898-53.2016.811.0051

 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: Rosemilda Garcia Trennepohl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Ferreira Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO COSTA 

JUNIOR - OAB:10884

 Autos n° 1898-53.2016.811.0051 – 108178 (...) DECLARO saneado o 

feito. FIXO como pontos controvertidos: a) falha na prestação do serviço 

odontológico; b) a responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais; e, 

c) extensão dos danos.A fim de elucidar as questões acima delineadas, 

DEFIRO a produção de prova testemunha, consubstanciada no depoimento 

pessoal das partes e inquirição de testemunhas, bem como a prova 

PERICIAL e DOCUMENTAL.Por corolário, NOMEIO a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA (...) para a realização de perícia, independente de 

compromisso, o qual terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua 

proposta de honorários. (...) Apresentada a proposta, as partes deverão 

ser intimadas para que se manifestem sobre esta. Em não havendo 

impugnação, PROCEDA-SE a intimação das partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem 

como apresentem quesitos, caso ainda não tenham feito. Em igual prazo, 

deverá ainda o requerido comprovar o depósito de 50% do valor 

respectivo, cuja responsabilidade pelo pagamento lhe incumbe.Escoado o 

prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC).Desde já, nos termos do 

art. 465, § 4º, AUTORIZO o levantamento de 50% do valor dos honorários 
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periciais, os quais serão depositados pelo réu.No mais, FIXO o prazo de 

40 (quarenta) dias para a realização e conclusão da perícia.Com o aporte 

do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada um dos 

envolvidos, em igual prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, 

§1º, NCPC).Após, VOLTEM-ME conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 4277-64.2016.811.0051

 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: Rosa de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bela Imagem Studios Fotográficos Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Braga Figueiredo - 

OAB:189.232/SP

 Autos n° 4277-64.2016.811.0051 – 113930 (...) DEFIRO a produção de 

prova testemunhal, consubstanciada na inquirição de testemunhas e 

coleta do depoimento pessoal das partes, prova PERICIAL e juntada de 

novos documentos. (...) DETERMINO a intimação da requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar o instrumento contratual original, a fim 

de possibilitar a realização da perícia.Desde já, NOMEIO a pessoa de 

Fernando Vaz Guimarães Abrahão (...). Consigne-se, ainda, que pelo fato 

de a perícia ter sido requerida por ambas as partes, deverão elas dividir o 

pagamento dos honorários periciais, consoante estabelece o artigo 95 do 

NPCP. (...) Em não havendo impugnação, PROCEDA-SE a intimação da 

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

depósito de 50% do valor respectivo, sob pena de preclusão da produção 

da prova.INTIMEM-SE, ainda, as partes para que indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, no prazo de 

15 (quinze) dias. Escoado o prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito 

para designar data para realização da perícia, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os 

assistentes técnicos serem intimados do início dos trabalhos (art. 474, 

NCPC).No mais, FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização e 

conclusão da perícia.Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC).Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 26 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 1337-58.2018.811.0051

 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: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1337-58.2018.811.0051 – 142113 (...) Decido.Pelo exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela 

Requerente, cabendo-lhe, então, o pagamento das contraprestações tal 

como originalmente definido pelas Partes, sujeitando-se, 

consequentemente, aos efeitos de sua mora, se inviável a 

purgação.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142947 Nr: 1717-81.2018.811.0051

 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: Jonilson da Conceição Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1717-81.2018.811.0051 – 142947 (...) Decido.Pelo exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela 

Requerente, cabendo-lhe, então, o pagamento das contraprestações tal 

como originalmente definido pelas Partes, sujeitando-se, 

consequentemente, aos efeitos de sua mora, se inviável a 

purgação.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33520 Nr: 64-88.2011.811.0051

 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: SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHYAN ROBSON 

ESCOBAR RIVEROS - OAB:19194, Josival José dos Santos - 

OAB:11.669-B, Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575/B-MT

 Autos n° 64-88.2011.811.0051 – 33520 / 898-91.2011.811.0051 - 34359

Divórcio litigioso e execução de alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Sherilene Campos Cabeleira Lacerda, devidamente qualificada, ajuizou 

ação de divórcio litigioso e execução de alimentos em face de Nilson 

Azambuja Lacerda, igualmente qualificado.

Durante o trâmite da ação código 33520, em audiência, as Partes 
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compuseram amigavelmente a lide em relação ao divórcio, guarda e visita 

dos menores (fls. 67/68, código 33520).

 Depois, as Partes noticiam novo acordo que abrange os feitos em 

questão (códigos 33520 e 34359) e, também, a ação anulatória código 

108553, execução extrajudicial código 71537 (Comarca de Poconé - MT) e 

ação penal código 74971, em que os terceiros LUZIA MARIA DE 

AZAMBUJA, AILTON AZAMBUJA LACERDA, VANILTON AZAMBUJA 

LACERDA, EVAIR FERREIRA DE SOUZA LACERCA, ROMEY ATAIDE 

CABELLEIRA e MARIA UZABEK CAMPOS CABELLEIRA figuram como 

anuentes (fls. 562/571 – código 33520 e fls. 181/191 – código 34359).

 O acordo em questão foi retificado (fls. 574/578, código 33520).

 Ato contínuo, o Ministério Público manifesta favorável aos itens 06 e 07 de 

fls. 562/573, que trata da guarda e visita aos filhos menores e, lado outro, 

discorda do ajuste quanto aos alimentos (fls. 581 e 597 - código 33520 / 

fls. 199, código 34359).

Assim, diante da existência de inconsistências, fora ordenada a intimação 

das Partes para apresentação de anuência de Aécio e Zaira quanto à 

forma de disposição do imóvel matrícula nº 3.920 do CRI local, bem como 

do saldo atualizado da dívida de alimentos discutida na execução código 

34359 (fls. 586/587, código 33520).

Novamente aos autos, as partes retificam/aditam o acordo, pugnando por 

sua homologação e extinção do feito (fls. 574/578, 588/592, 593/594 e 

598/599, Código 33520).

É o relato do necessário. Decido.

De proêmio, antes mesmo de adentrar no mérito da pertinência ou não da 

homologação do estabulado entre as partes, destaca-se que o juiz não 

está vinculado ao parecer ministerial. Como se sabe, o convencimento do 

magistrado decorre da análise livre das questões que gravitam em torno 

da demanda.

Essa perspectiva se faz importante porque, para o Ministério Público, 

indispensável à prova do cumprimento dos itens 3 e 5 do ajuste firmado 

entre as Partes, para só então restar homologado judicialmente.

 Para superar tal questão, mostra-se necessária a identificação das 

pretensões das Partes no que diz respeito aos alimentos.

Neste ponto, cabe registrar que os envolvidos convencionaram que a 

dívida alimentar seria quitada mediante a dedução do valor de R$ 

40.000,00, pertencentes a Sra. Luzia Maria de Azambuja, avó paterna dos 

menores, depositados judicialmente a título de pagamento do arrendamento 

de uma área objeto de discussão nos presentes autos. Ajustaram, 

também, que um imóvel urbano adquirido pelo casal na constância da 

união, ainda registrado em nome dos antigos proprietários, seria 

transferido aos alimentados.

 Nota-se, de pronto, que mesmo diante da ausência de cálculo atualizado 

do débito alimentar, a julgar pelo fato de que o imóvel a ser transferido 

para os filhos está localizado em área nobre desta urbe, somado ao valor 

a ser reservado do arrendamento, tem-se que a homologação do ajuste 

não resultará em renúncia de parte da dívida alimentícia.

Deve ser assinalado também que, diante das informações indicadas no 

extrato de fls. 596 da ação de divórcio, o valor depositado judicialmente 

supera o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de forma a 

tornar-se desnecessária a prova do pagamento pela Sra. Luzia Maria de 

Azambuja, posto que serão liberados por este juízo diretamente à genitora 

dos menores. De igual modo, tem-se que o último aditivo foi assinado pelo 

arrendatário e antigo proprietário do imóvel urbano, logo, presumida sua 

anuência com a transferência do bem registrado em seu nome aos 

menores.

Outrossim, vislumbra-se que no derradeiro aditivo do acordo as partes 

convencionaram que, a exceção do montante da dívida alimentar, os 

demais valores depositados nos autos seriam destinados a Sra. Luzia e 

não mais liberados na proporção de 50% para cada litigante, como 

estabelecido inicialmente entre as partes. Logo, não há falar em 

insuficiência de valores para quitação do montante devido aos filhos 

menores.

Em arremate, imprescindível consignar que o pagamento dos alimentos 

relacionado no presente acordo se refere as parcelas devidas até a data 

de sua assinatura, portanto, eventuais débitos posteriores poderão ser 

exigidos pelos menores, observada a redução de seu valor para 65% do 

salário mínimo ajustada na cláusula 6, de fls. 565.

Assim é que, apesar da manifestação ministerial, pelas razões já 

externadas, não se vê prejuízo aos interesses dos menores.

De outro viés, cumpre anotar que este Juízo não possui competência para 

deliberar acerca dos itens 09 e 12, pois se refere a processo que tramita 

perante o Juízo da Comarca de Poconé – MT (código 71537) e ao Juízo 

Criminal desta Comarca (código 74971).

Decido.

Pelo exposto, HOMOLOGO o ajuste (e respectivos aditivos) celebrado 

pelas Partes, na forma do art. 487, III, “b” e art. 924, III, ambos do Código de 

Processo Civil, dando à lide resolução de mérito.

Via de consequência, ante o teor da cláusula 10 do acordo (fls. 566), 

REVOGO a prisão civil do executado, devendo ser expedido 

CONTRAMANDADO de prisão.

DETERMINO o levantamento do montante depositado nos autos, mediante 

transferência da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor 

dos menores, observada a conta indicada por sua representante legal, 

direcionando-se o saldo remanescente à LUZIA MARIA DE AZAMBUJA.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, nos autos 

do processo nº 1675-48.2011.811.0028, código 71537, encaminhando-lhe 

cópia da presente sentença homologatória, bem como do instrumento de 

acordo e seus aditivos.

 De igual modo, TRANSLADE-SE cópia dos documentos acima referidos 

para os autos da ação anulatória de venda de ascendente para 

descendente, código 108553.

 DETERMINO, também, a baixa das constrições, restrições e/ou bloqueios 

realizadas nos autos.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Campo Verde/MT, 02 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29209 Nr: 3299-34.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmélio Tavares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Luis Filomeno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 Sendo assim, DECLARO preclusa a produção da prova pericial 

pretendida.No mais, considerando o deferimento de prova testemunhal na 

fls. 53/54 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

outubro de 2018 às 14h30min, sem prejuízo da conciliação das partes, 

consoante dispõe o art. 359, do NCPC.FIXO o prazo comum de 15 (quinze) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número máximo 

de 03 (três) para cada parte, sob pena de preclusão.ADVIRTO que a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior somente será admitida 

se comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se 

necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC.Se 

houver testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

oitiva. INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79178 Nr: 3989-24.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Seron, Olga Rissi Seron

 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: Adelâine Feijó Macedo - 
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OAB:Proc. Federal

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81976 Nr: 1826-37.2014.811.0051

 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: Jose Fogaça Moreno

 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, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141212 Nr: 933-07.2018.811.0051

 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: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 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 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14196 Nr: 121-82.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Máximo de Barros Neto, Vicente Máximo de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cregio de Queiroz Venancio, Newton Borges 

de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sandinara 

Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou 

promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 

389 da CNGC/TJMT. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34056 Nr: 598-32.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Douglas Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9114-OAB/MT, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Sinop - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 677 Nr: 7-95.1996.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA PARANATINGA IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERINDO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT, Priscila Katia Miguel Fakine - OAB:13706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO MOACYR ARBO - 

OAB:446A - BA

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou 

promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 

389 da CNGC/TJMT. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149869 Nr: 4630-36.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PZdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Faustino Zibordi - 

OAB:OAB 208633/SP

 Autos n° 4630-36.2018.811.0051 (149869)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha DIEGO LEONARDO DE 

OLIVEIRA para realizar-se no dia 30 de agosto de 2018, às 13h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de feito de réu preso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MILTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018, às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-02.2018.8.11.0051

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 311 de 575



Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALMANDES FRANCA HENRIQUE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018 às 16h20min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-94.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

DEUZIVAN MENDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o para indicar bens à penhora e para que se manifeste sobre a 

certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001239-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001239-56.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

ação ordinária com pedido liminar ajuizado por OSMAR MARQUES DA 

SILVA em desfavor do Sr. ALESSANDRO BORGES FERREIRA – 

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados na inicial. - Da Tutela de Urgência Ao menos por ora, o 

pedido liminar merece indeferimento. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, não resta 

evidenciado, já que o Autor tinha conhecimento das normas após a 

realização do Curso de Formação de Oficiais, bem como o tempo 

necessário para solicitar a movimentação para outro Município. Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a probabilidade do direito invocado. Alega o autor, que é 

servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 

há mais de vinte anos e ocupa do cargo de 2º Tenente CBM/MT. Que 

reside no Município há onze anos em decorrência de uma transferência do 

Comando de Cuiabá para Campo Verde, após a instalação da Brigada. 

Informa que no ano de 2016 após concluir do CHOA (Curso de Habilitação 

de Oficial Administrativo) o qual lhe proporcionou a patente de 2º Tenente, 

foi transferido para o Comando do Corpo de Bombeiros da Capital. 

Contudo, sua esposa não pôde lhe acompanhar, por ser servidora 

municipal de Campo Verde e seus filhos estão estudando e a saída do 

Município comprometeria seus desempenhos escolares. Assevera, ainda, 

que solicitou administrativamente junto ao Comando sua transferência para 

o Município de Campo Verde/MT, onde residia antes de realizar o Curso de 

Oficiais, no entanto, teve seu pedido negado. Ao final, requer a 

concessão de liminar inaudita altera partes a fim que o Comando da Capital 

proceda a sua transferência para o Município de Campo Verde/MT, sob o 

argumento que sua permanência na Capital estaria ferindo o princípio 

constitucional unidade familiar. Em análise dos documentos que instruem a 

inicial, nota-se que o Comandante Geral Adjunto manifestou desfavorável 

ao pedido de transferência feito pelo Requerente, sob o argumento que o 

mesmo não teria cumprido o tempo mínimo de três anos para requerer a 

movimentação. Após, foi encaminhado para a Coordenadora de 

Legislação e Doutrina CBM/MT, que opinou favorável ao pedido de 

transferência para o Município de Campo Verde. Em seguida, em 

decorrência do conflito de posicionamento, o processo foi encaminhado a 

Procuradoria Geral do Estado, que opinou pelo indeferimento do pedido de 

transferência, argumentando o mesmo não cumpriu o tempo prevista na 

legislação para movimentação. Pois bem. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito invocado e o perigo de lesão, e verificando, noto 

não ser possível o deferimento do pedido liminar. No tocante a 

movimentação dos Oficiais e Praças Decreto 591 de 26 de agosto de 1980 

que regulamente acerca do tema estabelece em seu artigo 28 que: Art. 28 

- O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, 

normalmente de 3 (três) anos, exceto para as Guarnições Especiais que 

será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. Preconiza, ainda, 

os artigos 2º, 16 e 18 da referida norma, vejamos: Artigo 2º - A 

movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por 

finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações 

Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito 

necessário à sua eficiência operacional e administrativa. Art. 16 - No 

atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo: a) 

permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios; b) permitir a oportuna 

aplicação de conhecimentos e experiências adquiridas em cursos 

desempenhados no Estado, País ou no Exterior. c) possibilitar o exercício 

de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu 

desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações. d) 

desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a 

permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar. 

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade 

em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente; f) 

atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à 

Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar; g) atender a 

disposições constantes de leis e de outros regulamentos; h) atender os 

problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes; e i) 

atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do 

policial militar. Art. 18 - A movimentação por interesse próprio, prevista na 

letra i) do art. 16, somente será realizada a requerimento do interessado 

ao Comandante-Geral da Polícia Militar, após completado o prazo mínimo de 

permanência na OPM. (sem destaque no original) No caso em análise, 

observa-se que o Requerente ainda não completou o prazo de três anos 

na unidade militar que atualmente está lotado para requerer sua remoção, 

já que entrou no quadro de Oficiais em 2016. A propósito, embora os 

servidores públicos tenham direito a remoção para acompanhamento de 

cônjuge, o que não se aplica no caso em exame, já que a esposa do 

requerente é servidora pública municipal e o mesmo é servidor público 

estadual, não sendo os dois da mesma esfera, como disciplina os artigos 

197 e 198 do Decreto 555/14, in verbis: “Art. 197 O cônjuge do militar, 

sendo servidor do Estado, será transferido para a sede do município onde 

estiver destacado, sem prejuízo de qualquer direito, e permanecerá à 

disposição de órgão do serviço público estadual, desde que haja 

compatibilidade funcional. Art. 198 O militar, cujo cônjuge for transferido 

para outro município do Estado de Mato Grosso, será também transferido 

para a mesma sede ou a mais próxima”. (sem destaque no original) É 

valida a alegação da tutela familiar para tentar ser removido, entretanto, 

com o ingresso no curso de CHOA (Curso de Habilitação de Oficial 
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Administrativo) tinha ciência da possibilidade da não designação para a 

cidade que estava residindo. Ainda que os Oficiais e Praças tenham direito 

a remoção, tanto por conveniência do serviço, quanto por interesse 

próprio, estando nesse último caso incluso a manutenção da unidade 

familiar, nota-se que no caso em análise os requisitos necessários não se 

fazem presentes. Ademais, no tocante a transferência de outro oficial 

para o Corpo de Bombeiros em Campo Verde em data posterior ao pedido 

do Reclamante não há como verificar o mérito do ato, pois, somente há 

nos autos a Portaria nº 542/BM-1/2017, sem detalhamento de seus termos. 

Já no caso do Reclamante, pelos documentos acostados ressai que o seu 

pedido não pode ser acolhido diante do cumprimento do requisito temporal 

exigido pela lei. Anoto que entendo legal sua reinvidicação para ficar mais 

próximo de sua família, entretanto, não há como este juízo burlar regras 

preestabelecidas para a movimentação de careiras, como no caso dos 

autos. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente os requisitos da probabilidade do direito invocado e periculum in 

mora. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do Código de 

Processo Civil. Assim, CITE-SE a parte reclamada, por meio eletrônico, 

conforme autoriza o §2º, do artigo 246 do CPC, para, querendo, 

apresentarem resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Portaria

PORTARIA Nº 036/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

NOMEAR a Senhora KAROLLINY GARCIA SOUZA LARENTIS, portadora 

da Cédula de Identidade RG nº 2437033-9 - SESP /MT - inscrita no CPF sob 

nº 047.035.181-04, para exercer o cargo em comissão de ASSESSORA 

DE GABINETE II - PDA-CNE-VII, do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda 

Vara Judicial desta Comarca, Doutor Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 08 de agosto de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 033/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

EXONERAR a Senhora JAQUELINE RODRIGUES MENESES, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 1811742-2 - SJSP /MT - inscrita no CPF sob nº 

015.606.251-80, matrícula 31468 do cargo em comissão de ASSESSORA 

DE GABINETE II - PDA-CNE-VIII, do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda 

Vara Judicial desta Comarca, Doutor Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque, a partir de 05/08/2018.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 08 de agosto de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43566 Nr: 2491-56.2013.811.0029

 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: ADRIANA VALADARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24498, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

Considerando a decisão proferida na ADPF 165/DF perante o STF na qual 

entabulado acordo para a voluntária adesão de poupadores no prazo de 

24 (vinte e quatro) meses, suspendo o feito pelo prazo estipulado pelo 

STF.

Deve a autora, caso queira aderir ao acordo, informar-se nos meios 

próprios (https://www.pagamentodapoupanca.com.br).

Ao arquivo provisório pelo prazo da suspensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44119 Nr: 487-12.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Maria Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iracildo Pereira de Carvalho 

- OAB:7681/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 95/98, conforme o acordo em vista.

Intime-se o executado para que o depósito dos honorários deste 

processo, sejam depositados em favor da exequente desta ação, em 

conta judicial.

Suspendo o feito por 1 (um) ano, devendo ser remetido ao arquivo 

provisório. Passado o prazo, sem manifestação meritória do exequente, ao 

arquivo definitivo por 5 (cinco) anos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28301 Nr: 2174-29.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Melchior Fülber Caumo, 

Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS BACKES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, Guilherme Augusto Brescovici Milagres - 

OAB:13047/MT

 Vistos.

Homologo o acordo de fls. 287/288, que em conjunção com a petição de 

fls. 290.

Quitada a obrigação, o processo deve ser extinto (CPC, 924, I).

Proceda-se a baixa no gravame do veículo de fls. 282, após ao arquivo 

definitivo.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 2288-55.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LUPATINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - OAB:23.245/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22897 Nr: 702-27.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilvo Schweihert, Geni Schweihert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP/13842, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Sandro Pissini Espídola - OAB:6817/MS-198040S

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 413/414, que em conformidade com a decisão de 

fls. 363.

Proceda-se com alvará para a conta ali indicada, após arquive-se em 

definitivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19034 Nr: 2251-43.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemir Franceschet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Consoante a certidão de fls. 344, sem óbices da Executada portanto, 

então expeça-se alvarás conforme solicitado às fls. 341.

Após, ao contador judicial para apurar eventuais custas remanescentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16636 Nr: 2343-55.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Cappellaro

 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: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Ana Paula Alves Moreira da Silva - OAB:258420/SP, 

Anely de Moraes Pereira Merlin - OAB:40.339/PR, Antonio Carlos 

de Souza - OAB:3.608-B/MT, Antonio Fernando Monteiro Garcia - 

OAB:12.943, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521/MT, Dariel Elias 

de Souza - OAB:11.945-B/MT, Fernanda Queiroga Lira de Oliveira - 

OAB:275470, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10.847/MT, 

Gustavo Amato Pessini - OAB:13.842-A/MT, Helenise Sesti 

Reghelin - OAB:57752/RS, Janaína Álvares DI Stasi - OAB:262240, 

JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Joaquim Cesar Leite da 

Silva - OAB:251169, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - OAB:26822-B/PR, Marcelo 

Zaina de Oliveira - OAB:15935, Nagib Kruger - OAB:4419/MT, Nelson 

Feitosa Júnior - OAB:8656/MT, Nizia Cristina Tiemi Aoki - 

OAB:214154, Otávio Pereira de Sousa - OAB:33.704/GO, Thays 

Freitas Gomes - OAB:261.243, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 Vistos.

Com o aporte dos valores ao perito, remetam-no os autos a ele para a 

realização dos trabalhos, no prazo por ele indicado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45110 Nr: 1288-25.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Biguelini, Leni Elena Conte Turra, Lucineide 

Campos Dourado, LUCIANA ANDREIA CORBARI, Lourdes Dendena 

Batista, Lourdes Ines da Silva Grespan, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 NOMEIO como perito contábil ALDO NUSS, contador, endereço na Rua 

Campo Erê, 387, bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, celular (065) 

98402-1436. As partes podem apresentar documentos, pareceres no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias (CPC 510).Após, o comando anterior, 

intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 46479 Nr: 2379-53.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA, Cleusa dos 

Santos Rocha, Ervino Arlindo Neuhaus, Gentil José Londero, DEBORA DA 

SILVA VIEIRA, ERNAI LESLE DECKMANN MALVESSI, LUCIMAR MARIA DE 

AGUIAR, João Paulo Costa Scapini, Lúcia Maria Jantsch Londero, LISANI 

TAINETE FUCHS FREITAS, MARA CARMECITA SASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos.

Intime-se a autora se deseja juntar documentos afim de instruir a perícia, 

em 5 (cinco) dias.

Após, considerando os valores depositados ao perito (fls. 819), e que 

juntados documentos pela requerida, remetam-se os autos ao perito de fls. 

816, conforme o prazo por ele ali assinalado para confecção dos 

trabalhos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15851 Nr: 1566-70.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA, 

Gregório José Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de 

Campos, Alma Maria Werle Willers

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308

 Vistos.

Trata-se de petição da exequente para intimação da Fazenda Nacional - 

FN (fls. 382), que atendida, a qual se manifestou em petição de fls.384/386 

postulando apropriação dos valores arrecadados com o bem arrematado 

nos autos (fls. 355), dado a preexistência de penhora por parte da FN 

acerca do bem arrematado, bem como que, embora exista parcelamento 

em curso, deve ser mantida a penhora por força de posição 

jurisprudencial e ainda por força da preferencia nos créditos (CTN 186).

É o relato. DECIDO.

Com efeito, dado o montante devido à FN em R$ 657.832,03 (fls. 391), bem 

ainda pelo reconhecimento da jurisprudência de que em casos de 

parcelamento subsiste o direito à penhora (STJ, REsp 1.529.367/SP-2015) 

e a preferencia legal ao crédito indicam claramente, o direito da FN de se 

sub-rogar nos créditos arrematados.

Isto posto, defiro o pedido de transferência dos valores depositados 

indicados na guia de fls. 364, conforme os dados bancários indicados à 

fls. 386, para que sejam operacionalizados através da Guia DJE código 

7961, o qual contempla a SELIC à remuneração dos créditos.

Intime-se.

Com a transferência dos valores, ciência à FN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47055 Nr: 42-57.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA TEREZINHA OLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de sua Procuradora DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas judiciais no valor de R$ 682,58 (seiscentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e oito centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 682,58 

(seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos, totalizando 

o valor de R$ 1.365,16 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e 

dezesseis centavos) conforme a r. sentença de fls. 212/213, cálculo de 

fls. 219, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 3038-28.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Juliano Cargneluti Pit, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

conforme a r. sentença de fls. 57, cálculo de fls. 60/61, sob pena de 

inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61020 Nr: 1581-87.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, PAULO 

OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690, FLAVIO PELHE GIMENEZ - OAB:OAB/PR 

52.205, GUILHERME FERREIRA LEONCIO - OAB:66.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS 

EMBARGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno os embargantes ao pagamento 

das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando-a, por ora, do 

pagamento de tais verbas, em razão de reconhecê-los tais como 

beneficiários da justiça gratuita.Ocorrendo o trânsito em julgado, 

desapensem-se estes dos autos principais e arquivem-se estes autos na 

condição de findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53820 Nr: 563-65.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Adalberto Tiemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrobom Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, Sueli 

Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração (fls. 128/131) da sentença de fls. 

121/124 que julgou improcedente os embargos à execução. Na petição o 

embargante/executada alega que quedou-se omisso o juízo quanto ao 

prazo inicial dos juros, que deveriam ser desde a citação e não desde o 

protesto.

Em réplica (fls. 138/141), a exequente assevera que deve ser mantida a 

sentença dado que reconheceu expressamente a validade do protesto.

É o relato. DECIDO.

O pedido não procede.
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Com efeito, a sentença de fls. 121/124 reconhece expressamente a 

validade do protesto, que inclusive repristinado dado que a decisão de 

sustação do protesto foi revogada pela perda de eficácia da liminar.

Por outro lado, o protesto é reconhecido pelo executado (fls. 7).

Desta forma, se o protesto existiu e foi válido (como fundamentado 

naquela sentença) então o prazo inicial de contagem dos juros é daquele e 

não da citação, que somente incidiria caso não ocorresse protesto, o que 

não é o caso.

Assim, por tempestivo, conheço daqueles embargos de fls. 128/131, mas 

no mérito nego-lhe provimento, por não reconhecer excesso de execução.

PRIC.

Prossiga-se a execução nos autos principais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66639 Nr: 1240-27.2018.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIS DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de embargos à execução movida por ATAÍDE GARCIA 

DE CARVALHO JÚNIOR, em face de ÊNIO LUIS MENDONÇA, ambos 

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 do 

Requerente, 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 a requerente 

emendar 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 699 Nr: 275-16.1999.811.0029

 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): Heraldo Gelson Felten, Nédio Goldoni, Neusa 

Maria Goldoni

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procuradoris, para que se manifeste no prazo legal, sobre 

a decisão de fls. 805 e seus anexos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 3540-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB:OAB/DF 

21.822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:OAB/DF 27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49930 Nr: 1755-67.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para que proceda com a atualização do débito.

 Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66579 Nr: 1203-97.2018.811.0029

 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: LAERCIO MARCOS GLIENKE, QUEURELLY DIAS 

AMORIM, ANTONNY GABRIEL DIAS GLIENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B, Marina Rosa da Silva - OAB:23939 O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl.04/05 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários, diante da gratuidade da justiça 

que ora defiro. Intimem-se e após, independente de novas deliberações, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 265-10.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil s/a - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANNI MENDES NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva. - 

OAB:217.166/SP.

 ISTO POSTO julgo procedente a exceção de pré-executividade de fls. 

117/129, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, e, por via de 

consequência, julgo extinta a presente execução de título extrajudicial, em 

razão da quitação do débito, nos moldes do artigo 924, II do CPC. Condeno 

a excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

consoante o disposto do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17330 Nr: 552-17.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 Vistos, etc.

 Abra-se vista dos autos à parte autora, na pessoa de seu Procurador, 

para que se manifeste acerca da impugnação de fls. 91/92.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65886 Nr: 725-89.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO SCHLEMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 26.09.2018 às 13h10min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65312 Nr: 342-14.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 26.09.2018 às 12h50min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 3580-75.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 26.09.2018 às 12h30min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 1109-86.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES PELUFFO, Thomas Kalmbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se o alvará dos valores depositados judicialmente à título de 

honorários periciais, conforme requerido às fls. 242.

No mais, com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo 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 as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão 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, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57325 Nr: 2607-57.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR FACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8963/MT, Carlos Santos - OAB:21.622/MT

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo 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 as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão 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, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56945 Nr: 2422-19.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Leopoldina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000224-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO E REGISTRO CIVIL DA 

COMARCA DE CANARANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Canarana 2º Vara 

Referência: autos n.º 1000224-21.2018.8.11.0029 REQUERENTE: MARIA 

DIAS NASCIMENTO Vistos e etc... Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Ao MP para manifestação. Após conclusos. Canarana, 6 de agosto de 

2018 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17693 Nr: 915-04.2008.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilceu Lanzarin, JANICE REFFATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Guerra, Dijiane Garcia dos santos, 

Antonia Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:9986-A- MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de monitória ajuizada por VILCEU LANZARIN e JANICE 

REFFATTI em face de FABIO GUERRA, DIJIANE GARCIA DOS SANTOS e 

ANTONIO GUERRA, todos qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram acerca do 

objeto desta demanda conforme fls. 158/159.

À fl. 178 fora informado cumprimento do acordo e requerido a extinção do 

feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104, do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGO por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 158/159), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUO o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Intimem-se as partes por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 494-62.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA ME, Cleide Fernandes 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556/B, Tiago Canan - OAB:9180/O, TIAGO THOMA MARTINS DE 

PAULA - OAB:11954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Diante do teor das decisões de fls. 229/230, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, ENCAMINHEM-SE os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, cite-se e notifique-se a parte requerida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

Intime-se, a parte requerente, por Dje, para que compareça a solenidade 

aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado da requerente ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 3087-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A

 Vistos.

Postergo a análise do pedido de fls. 146/147.

Defiro o pedido de fls. 143/145, a fim de serem ouvidos em juízo as partes, 

as testemunhas e inclusive, os menores.

 Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 08 de novembro de 2018, às 17h20min (horário oficial do MT).

Nos termos do art. 357, §4º e art. 450, CPC, intimem-se as partes, para 

apresentarem, no prazo de dez dias, o rol de testemunhas a serem 

inquiridas em juízo.

 Saliento que o comparecimento das testemunhas se dará, 

independentemente de intimação, conforme prevê o art. 455, CPC.

 Intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas. Intime-se o guardião 

para que conduza à oralidade, os menores.

 Notifique-se o Ministério Público Estadual. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 110-02.2018.811.0029

 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: CLOVIS DE SOUZA CIPOLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GRUN SCHUMACHER, ELO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante de todo o certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 44, defiro o 

requerimento de arrombamento, nos termos do artigo 846, §1° do Código 

de Processo Civil, devendo os oficiais de justiça procederem na forma do 

dispositivo legal citado.

Defiro o pedido de fl. 46/v°.

Faça-se constar no mandado de cumprimento da liminar, o auxílio de força 

policial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51176 Nr: 2346-29.2015.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JUNQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de tal, Vulgo "Maranhão", MARIA 

ZELIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Defiro o pedido do autor. Dê-se vista dos autos para manifestação.

 Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por José 

Teixeira Pires e Flávia Maria D’Andrea Pires em face de Bruno Melcher e 

outros.

Vieram os autos conclusos.

Como dito, trata-se de cumprimento provisório de sentença em que o autor 

requer a expedição de alvará para a liberação de valores, considerando 

que no processo principal há apenas agravo para o STJ com base no Art. 

1042 do CPC.

O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido 

de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento 

definitivo, conforme disposto no artigo 520 do novo Código de Processo 

Civil.

No ponto, ressalto o disposto na lei:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser 

dispensada nos casos em que:

III – pender o agravo do art. 1.042;

 Assim, uma singela leitura da norma percebe-se que a caução poderá ser 

dispensada, não sendo necessariamente tal dispensa deferida pelo juízo.

Nesse sentir, por cautela, entendo que a expedição de alvará sem a 

caução devida poderá ocasionar grave dano ao requerido, em especial 

devido ao montante depositado em juízo. Ressalto que o CPC assim se 

manifesta sobre o assunto:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser 

dispensada nos casos em que:

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa 

possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta 

reparação.

Pelo exposto, determino que o autor seja intimado para que, no prazo legal, 

preste a caução devida, para ai sim ser deferida a expedição de alvará.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56796 Nr: 2349-47.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARQUE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Trata-se de ação ordinária que visa à obtenção de benefício 

previdenciário ajuizada por JOANA DARQUE RODRIGUES DOS SANTOS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos.

 Após a prática de alguns atos processuais, a autora manifestou nos 

autos pela desistência da demanda (fl. 87).

É o relato. Decido.

 Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 423-07.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenicia Rufina Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaimbé Maquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta a credora 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá a credora trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pela exequente. Cientifico a executada de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este Juízo.Intime-se a 

executada, por Dje, nos termos do art. 513, §2°, inciso I, CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60626 Nr: 1375-73.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vislumbro que o requerido fora devidamente citado (certidão de fl. 86/v°), 

contudo, nada manifestou ou requereu, motivo pelo qual lhe DECRETO a 

revelia, com fulcro no art. 344, CPC, presumindo verdadeiras as alegações 

apresentadas pela requerente.

 Apesar de revel, fica-lhe assegurado o direito de intervir em qualquer 

fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra, nos 

termos do art. 346, CPC.

 Ademais, vislumbro que a requerente não apresentou qualquer avaliação 

do bem imóvel (apartamento), nem mesmo especificou as características, 

valores ou documentação dos demais bens (fls. 08/09), juntando, somente 

imagens destes.

 Nestes termos, ante a necessidade de indicação pormenorizada dos bens 

a serem partilhados, INTIME-SE a requerente para juntar aos autos 

avaliação dos bem imóvel e documentos dos demais bens, bem como, 

indicar características e valores destes.

 Em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45818 Nr: 1861-63.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdOC, VdOC, VMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315

 Vistos etc.

Ante o julgamento dos embargos à execução (processo apenso de Cód. 

46271), intimem-se os exequentes em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 A inércia ensejará extinção desta demanda, frente à presunção de 

desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo abandono de 

causa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46271 Nr: 2212-36.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino José Cottica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Oliveira Cottica, Valeska de 

Oliveira Cottica, Veruska Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 Portanto, ao contrário do alegado pela parte embargante, não houve a 

satisfação do débito, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pelo embargante com esteio no artigo 920, inciso II do CPC. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido na inicial e por 

conseguinte, CONDENO o embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, ao pagamento de multa de 10%, nos 

termos do art. 334, §8°, CPC. No mesmo sentido, com supedâneo no art. 

85, §2º do Código de Processo Civil, CONDENO o embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da obrigação exequenda. Por fim, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença ao 

processo de execução em apenso n. 1861-63.2014.811.0029 (Código n. 

45818).Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o necessário. Em seguida, 

tomadas todas as providências, ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

cautelas de estilo.Notifique-se a Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 2451-40.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, Neldo Egon 

Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 320 de 575



OAB-MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC.CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada às 

fls. 151/152.Por fim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), observando-se o disposto no 

artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se as partes, por 

Dje, para que compareçam à solenidade aprazada. Anotando-se que, em 

não havendo conciliação, as partes deverão manifestar-se nos autos, no 

prazo de cinco dias.SUSPENDO a realização de leilão designado, devendo 

a secretaria, comunicar a decisão aos leiloeiros credenciados. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64336 Nr: 3456-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAVID JAZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARY CARVALHO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador DIANARY CARVALHO BORGES, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 72/91.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40680 Nr: 1972-18.2012.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Zanon, Janete Ines Marcon Zanon, ALDO 

LOUREIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biesterfeld do Brasil Industria e Comercio de 

Produtos Quimicos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680/MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Maximo Davd - 

OAB:187.467 SP, Mariana de Freitas Davd - OAB:228.390, Vera Lúcia 

de Morais - OAB:182.707

 Vistos.

 Trata-se de embargos à execução em que Ronaldo Zanon e outros 

movem em face de Biesterfels do Brasil Industria e Comércio de Produtos 

Químicos LTDA.

Da sentença que julgou improcedentes os embargos, houve a 

apresentação e julgamento de recursos.

Considerando o teor dos acórdãos, cientifiquem-se as partes.

Em seguida, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54186 Nr: 810-46.2016.811.0029

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:14774/A-10337 M, Lúcia Helena Rodrigues da Silva 

Bensi - OAB:4456/MT, Mayck Feitosa Câmara - OAB:33.571

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 166/175.DEFIRO os pedidos 

de fls. 190/195.DETERMINO a conversão do arresto de 1.176,67 sacas de 

soja em penhora, bem como a expedição de alvará para levantamento 

destas, em favor da exequente.DETERMINO, ainda, o levantamento do 

valor arrestado (R$ 68.878,92), correspondente a 976 (novecentos e 

setenta e seis reais), devendo este ser transferido para conta corrente 

informada à fl. 194.Ademais, por haver subseciva obrigação de entrega 

de coisa, DETERMINO a busca e apreensão de 3.128 sacas de soja em 

nome do executado para satisfação do débito, nos termos do art. 538, 

CPC, devendo o ato, ser cumprido por dois oficiais de justiça, nos termos 

do art. 536, §2°, CPC. Fixo honorários sucumbenciais no importe a 10% 

(dez por cento) sobre o valor econômico obtido, nos termos do art. 85, 

§2°, CPC. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 745-80.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA DA COSTA, Carlos Vilmar 

Iuanson Almeida, Ilena Grespan, David dos Santos Lima, DAYANE SOUZA 

E SILVA, ERCILIA LOPES ROCHA, Maria Lucia Numeriano, Ivanete Dalla 

Costa, Rutineia Lorenzon Zenaro, Rosimeire Castro Pereira, IVANIR 

SCHLEMMER BRASIL, MARIONI JUSTINA GIOVANONI GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES - 

OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador AURENE CAMPOS DE SOUSA CARDOSO e 

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES, para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, encartada às fls. 211/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65881 Nr: 723-22.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Dimitri Mello Minucci, para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido 

em sua contestação, encartada às fls. 47/70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53554 Nr: 455-36.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divani Schmidt Pinto Carvalhão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

1. Trata-se de executivo de pena de DIVANI SHIMIDT PINTO CARVALHO, 

devidamente qualificado nos autos.

2. O representante do Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu, tendo em vista o cumprimento integral da pena, bem 

como pela elaboração do cálculo de multa atualizado, com remessa de 

cópias dos autos à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para 

que promova a inscrição do débito atualizado na dívida ativa (fls. 81/83).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

3. Trata-se de processo executivo de pena onde o réu cumpriu 

integralmente a reprimenda imposta, devendo, portanto, ser declarada 

extinta sua punibilidade.

4.Da análise dos autos, vejo que conforme se denota às fl. 64/79, a pena 

restritiva de direitos foi integralmente cumprida, restando apenas o 

pagamento da pena de multa, a qual, o seu inadimplemento não obsta na 

declaração da extinção da punibilidade do réu.

5. Diante do exposto em conformidade com o inciso II, do artigo 66, da Lei 
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de Execuções Penais, a declaração de extinção da punibilidade é de 

competência exclusiva do Juiz da Execução. Assim sendo, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 81/83, DECLARO EXTINTA A 

PUNILIBIDADE do recuperando DIVANI SHIMIDT PINTO CARVALHO pelo 

CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

6. Determino a realização de cálculo atualizado da multa, bem como a 

remessa de cópias à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para 

que promova a inscrição do débito atualizado na dívida ativa.

7. Ciência ao Ministério Público e a defesa.

8. Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se.

9. Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELSA MARIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000690-30.2018.8.11.0024. Parte Autora: CELSA MARIA PEREIRA. Parte 

Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos etc. Recebo a 

inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos autos a 

insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal, devendo, na oportunidade, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade. Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 e 351 do CPC), quando deverá, de igual modo, 

apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na oportunidade 

e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000714-58.2018.8.11.0024

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:

JARDIELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000714-58.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO BRADESCO S.A.. Parte 

Ré: JARDIELSON JOSE DOS SANTOS. Vistos, etc. I. DEFIRO o pedido 

formulado, com fundamento no art. 3º, §12º, do Decreto-Lei n. 911/69. II. 

Observe-se o que prevê o §13º do mesmo artigo, comunique-se ao Juízo 

originário, por meio de malote digital. III. Expeça-se o respectivo mandado 

de busca e citação. Deverá o Oficial de Justiça, ao cumprir a ordem, 

depositar o bem ao fiel depositário indicado na inicial, atendendo ao que 

dispõe o despacho do juiz natural da causa, no que tange à ordem de 

reforço policial, bem como, da faculdade do art. 212 do CPC. IV. Após, 

arquivem-se os autos. V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-52.2018.8.11.0024

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:

VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000501-52.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Parte Ré: VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos, verifica-se que, expedida notificação 

extrajudicial à parte demandada, não foi entregue em razão do endereço 

ser “insuficiente”, tendo o autor realizado posteriormente o protesto do 

título. II. Dessa maneira, para efeito de comprovação da regra do art. 14 da 

Lei n° 9.492/1997, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a exordial, a fim de acostar aos autos o 

comprovante de recebimento da correspondência enviada por ocasião do 

protesto do título. III. Essa cautela é necessária na medida em que a 

correspondência enviada pela parte autora não foi entregue no endereço 

do requerido em virtude, em razão de ser insuficiente o endereço 

apresentado. IV. Certifique-se eventual silêncio. V. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1373-26.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Crditórios 

Não-Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clelton Alexandre Santos Cabriotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 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 dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 887-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CASTANHEIRA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA NERES SANTOS, Luziney Maria Pinto 

da Silva, Antonio Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634, 

Vagner Lucio de Viveiros. - OAB:14448

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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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 do Bloqueio Renajud, bem como acerca da proposta da executada 

ref. 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 11-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, Cristovao Pedriel da 

Paixao, André Luiz Rodi Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiane Oliveira Corbelino - 

OAB:OAB/MT 13.035, José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, José Ricardo Costa Marques Corbelino - 

OAB:5.486 - MT., ROBERTA NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A, VICTOR 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649/O, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 ANTE DO EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos de consignação em 

pagamento, assim como o de nulidade da consolidação da propriedade e 

do leilão extrajudicial, bem como das averbações levadas a registro. E, via 

de consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, conforme 

o disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, conforme art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, em razão da 

improcedência, intime-se o autor para efetuar o levantamento do depósito 

dos valores. Apresentados os dados bancários, expeça-se o alvará 

independente de nova conclusão.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquive-se.Chapada dos Guimarães/MT, 25 de julho 

de 2018.Leonísio Salles de Abreu JúniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 4094-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito, Zilda Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a tentativa infrutífera de 

penhora "on line", impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, para dar continuidade a 

execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20197 Nr: 828-63.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 1957-93.2014.811.0024

 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: Eloisa Pereira do Nascimento de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35685 Nr: 3006-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 488.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 14033 Nr: 525-54.2005.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Fernandes Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art 53, § 4º da 

Lei 9099/95, diante da busca infrutífera de bens.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000366-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JF AGRO LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INA ELISA DA SILVA FISS OAB - RS84909 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário de Finanças (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000366-40.2018.8.11.0024. Parte Autora: JF AGRO LTDA.. Parte Ré: Ilmo. 

Sr. Secretário de Finanças. Vistos, etc. JF AGRO LTDA impetrou mandado 

de segurança com pedido liminar contra ato ilegal supostamente praticado 

pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. Aduz a 

impetrante que, para fins de integralização de capital social, fora 

incorporado os seguintes imóveis matrícula 616; matrícula 617; matrícula 
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3.661; matrícula 3.662; matrícula 11.760 e; matrícula 19.599, consoante 

descrição na cláusula 5ª do Contrato Social. Sustenta que, em razão 

disso, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

ante a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal de 

1988 e inteligência do art. 36, I, do CTN. Requer, assim, “A concessão de 

medida liminar, determinando-se ao impetrado refazer as guias outrora 

emitidas, de modo que o documento reconheça imunidade sobre a 

operação de integralização dos imóveis de matrícula 616; 617; 3.661; 

3.662; 11.760 e; 19.599 no patrimônio da impetrante, independentemente 

do valor constante na Planta Genérica de Valores utilizada pelo Município 

de Chapada dos Guimarães/MT para estes bens”. É o relatório. Decido. 

Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer os seguintes requisitos legais, quais sejam: a) relevância dos 

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, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito (artigo 7º, III, da Lei n° 12.016/2009). Analisando 

os autos, sobretudo os documentos atrelados, não vislumbro, em juízo de 

cognição não exauriente, a relevância necessária ao deferimento do 

pedido liminar. Pelo que se vê, não está a autoridade a negar, 

infundadamente, a isenção do ITBI, haja vista que no parecer de fls. 81-82, 

consta: “[...] Desse modo, o pedido de não incidência do ITBI deve ser 

parcialmente acolhido, para que não haja incidência desse Imposto, 

apenas e tão somente, sobre o valor necessário à integralização da cota 

do capital social, ou seja, R$ 941.700,00, devendo a Secretaria de 

Finanças calcular o valor venal de todos os imóveis, bem como cobrar o 

valor do ITBI sobre o remanescente.” Ademais, tal tema já tornou-se 

matéria de repercussão geral no Supremo, assim, descrevo a ementa do 

Relator Min. Marco Aurélio: “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS 

INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO 

I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA 

NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL 

CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao 

alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de 

imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de 

avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 

156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.” (RE 796376 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 ) Trata, em juízo 

perfunctório, de legítimo exercício do poder de autotutela da administração, 

o qual permite à administração declarar a nulidade de seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme o entendimento 

sumulado pelo Supremo Tribunal Federal nas súmulas de nos 346 e 473: 

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos.” [Sumula 346 do Supremo Tribunal Federal] “A administração pode 

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” [Sumula 473 do 

Supremo Tribunal Federal] Ademais, registro, por fim, que não aponta a 

impetrante a negativa da administração pública em não imunizá-la do 

pagamento do imposto, somente que os impetrados estão cobrando o 

valor excedente, portanto, legítimo quando ultrapasse a cota realizada, 

como já entendeu a Suprema Corte. Portanto, à míngua dos documentos 

atrelados à inicial, o fumus boni iuris restou ausente. CONCLUSÃO. Diante 

do exposto, indefiro o pedido de liminar, uma vez ausentes os requisitos 

legais. Cumpra-se o disposto no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/09, com a 

remessa da cópia da inicial ao órgão de representação judicial do 

impetrado. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, na 

pessoa de seu representante legal, ou quem faça às vezes, enviando-lhe 

a segunda via da petição inicial apresentada, com as cópias dos 

documentos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o que entender 

necessário (artigo 7°, I, da Lei nº 12.016/2009). Após, dê-se vista ao 

Ministério Público, conforme determina o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000500-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CARMO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000500-67.2018.8.11.0024. Parte Autora: ROSANGELA LEMES DE 

ARRUDA. Parte Ré: NELSON CARMO DA CRUZ. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por 

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA em desfavor de NELSON CARMO DA 

CRUZ. Alega na inicial ter adquirido um imóvel urbano localizado na quadra 

5, lote 21, bairro Por do Sol, nesta cidade de Chapada dos Guimarães, 

mediante contrato de compra e venda, realizado em 11/04/2018 (fl. 18). 

Informa que, em 14 de junho de 2018, seu imóvel teria sido invadido pelo 

requerido. Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência para que 

seja concedida reintegração de posse em seu favor. É o relatório. Decido. 

Em relação à liminar, convém assinalar que existem dois tipos de ação 

possessória: a de força nova e a de força velha. O que as distingue é o 

procedimento, conforme art. 558 do Código de Processo Civil. “Art. 558. 

Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as 

normas da Seção II deste Capítulo, quando a ação for proposta dentro de 

ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo 

único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, 

não perdendo, contudo, o caráter possessório.” A ação de força nova é 

aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do 

esbulho ou da turbação. O que a caracteriza é o procedimento especial, 

em que há a possibilidade de liminar própria, com requisitos específicos. 

Se o autor propuser a ação depois de ano e dia, ela observará o 

procedimento comum. Com efeito, no caso em análise observa-se que a 

perda da posse supostamente exercida pela autora ocorreu no ano de 

2014, data em que teria ocorrido a mencionada invasão pelo requerido, 

consoante a autora fez prova com o primeiro boletim de ocorrências 

realizado pelo antigo proprietário, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos. 

Destarte, considerando que o suposto esbulho possessório estaria 

configurado há mais de ano e dia do ajuizamento da ação, e a autora já 

comprou o imóvel e o requerido já estava na posse, a demanda deverá 

obedecer e tramitar pelos ditames do rito comum. Neste tear, adotando-se 

o rito comum, são necessários para a concessão de tutela de urgência, 

conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade 

do direito e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Contudo, ao analisar a pretensão deduzida, infere-se que a parte autora 

não delineou e não se vislumbra, em princípio, qualquer risco concreto e 

objetivo que evidencie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, mesmo porque, segundo provou, o imóvel foi invadido há 4 

(quatro) anos, tendo a autora adquirido o imóvel nestas condições pelo 

antigo proprietário Plácido Bom Despacho Sampaio e, apenas neste 

momento, adotado as providências, sem, aparentemente, ter possuído a 

posse, já que adquiriu o imóvel em abril de 2018 e o requerido está na 

posse desde 2014, consoante BO juntado. Por outro lado, não há, nesta 

seara de cognição, probabilidade do direito alegado, em razão da posse 

suposta velha do requerido. CONCLUSÃO Diante do exposto, ausente 

concreto e evidente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, indefiro o pedido liminar. Cite-se e intime-se a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC/2015). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 
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Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). Em 

caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000357-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ANTONIO DAS NEVES (RÉU)

JUCELIA BASILIO DA SILVA (RÉU)

WIRYS ATAIDES DA SILVA (RÉU)

NERINDO FERREIRA DE JESUS (RÉU)

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000357-78.2018.8.11.0024. AUTOR: JOSE NEVES DA SILVA RÉU: 

JUCELIA BASILIO DA SILVA, WIRYS ATAIDES DA SILVA, ADERSON 

ATAIDES DA COSTA FILHO, NERINDO FERREIRA DE JESUS, LEONILDO 

ANTONIO DAS NEVES Vistos, etc. Trata-se de interdito proibitório c/c 

pedido de indenização por danos morais e materiais, com pedido de liminar 

inaudita altera parts ajuizado por ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM e JOSÉ 

NEVES DA SILVA em desfavor de JUCÉLIA BASÍLIO DA SILVA e WIRYS 

ATAIDES DA SILVA, pelos motivos declinados na inicial. Os autores 

pugnaram pela liminar de manutenção ou reintegração de posse de uma 

área de terras de 1.210 hectares, sendo que às fls. 81-82 foi indeferido o 

pedido de justiça gratuita e determinado a emenda à inicial para adequar o 

valor da causa, alterando-o para R$ 5.445.000,00 (cinco milhões, 

quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), o que foi feito de ofício forte no 

que determina o artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil e ao 

pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias ou o seu 

parcelamento, conforme autoriza a CNGC. A requerida Jucélia 

compareceu espontaneamente aos autos requerendo o indeferimento da 

liminar, em 15/06/2018. Assim, determinou-se a intimação das partes para, 

em 15 dias, emendar a inicial no que tange ao valor da causa e pagar as 

devidas custas processuais, em 18/06/2018. Intimados, os autores 

emendaram a inicial, fixando o valor que entenderam pertinentes à ação, 

colocando como proveito econômico o importe de R$ 2.420.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos e vinte mil reais), e José Neves da Silva requereu, 

novamente, justiça gratuita e Alcebíades José Bonfim requereu, 

novamente, o parcelamento das custas no valor de R$ 14.198,67 

(quatorze mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). 

Requereu o prosseguimento da ação com a concessão da liminar. Após, 

vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, 

infere-se que a parte autora não atendeu a determinação de emenda, mais 

especificamente para que pagasse as custas processuais e taxas, haja 

vista que o sistema processual é preclusivo. No indeferimento da justiça 

gratuita foi determinado o pagamento das custas e taxas processuais ou o 

parcelamento das custas, em até 6 vezes, contudo, não fez nem um e 

nem outro. Ademais, veio, por diversas petições fazendo o mesmo pedido 

de parcelamento de custas e fazendo a correção do valor da causa 

conforme lhe convém, o que já foi deferido e não fez o pagamento, não 

demonstrando sua boa-fé em ver o andamento do processo. Desta forma, 

ao consultar no sítio do TJMT se houve a expedição de guias, verifiquei 

que o autor tirou 3 guias, contudo, sem efetuar qualquer pagamento. 

Assim, o indeferimento da inicial se impõe, conforme disposto no art. 2° do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, que dispõe nos seguintes termos: “Art. 2º. A 

própria parte, por intermédio de seu procurador, após a distribuição da 

inicial na forma do "caput" do art. 22 da Resolução n. 185/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça, deverá promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das despesas judiciais e 

da verba indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais ao 

processo eletrônico. § 1º. A emissão de guia de distribuição está 

disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica, conforme documento 

em anexo, sendo obrigatória a inclusão do número do processo 

distribuído. § 2º. Após a emissão da guia, ela deverá ser juntada ao 

processo distribuído, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos. § 3.º O 

gabinete do Magistrado, ao receber a petição inicial, verificará se a guia 

emitida está juntada ao processo e se o valor da causa inserido na inicial 

corresponde ao indicado na guia emitida. § 4.º Não sendo juntada a guia, e 

não sendo o caso de deferimento da gratuidade prevista na Lei n. 

1.060/50 e art. 98 do CPC/2015, será determinada a juntada da Guia, 

acompanhada de comprovação do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido pelo art. 290 do CPC/2015.” (sem grifo no original) Consta na 

CNGC que, depois de deferido o parcelamento, conforme art. 468, §7º, 

que o parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. Portanto, com base no previsto no §13º do 

mesmo artigo, dispondo que não efetuado o recolhimento, o processo será 

extinto sem resolução do mérito, tratando-se do autor. Assim, 

perfeitamente cabível a extinção, haja vista que o autor não atendeu à 

determinação judicial e tampouco agravou da decisão que alterou de ofício 

o valor da causa e determinou o pagamento das custas ou seu 

parcelamento. Dessa maneira, o cancelamento da inicial se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC, com a consequente extinção do processo, 

consoante art. 485, I, do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 330, IV do CPC, indefiro a petição 

inicial e, por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente 

processo, o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e taxas processuais, haja vista o indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000518-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. M. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO OAB - SP83283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000518-88.2018.8.11.0024. Parte Autora: CLAUDIO ANTONIO MARQUES 

JESUS. Parte Ré: EDINEIA FERREIRA DE MORAES. Vistos etc. De início, 

verifico que a ação de alimentos (cód 36064) tramitou pela 2ª Vara desta 

Comarca, assim, como a parte autora quer rever os alimentos ali fixados, o 

juízo prevento para análise é aquele que já decidiu a respeito. 

Portanto,declino da competência desse juízo da primeira Vara em face do 

Juízo da Segunda Vara desta Comarca, atentando-se, a distribuição 

quanto à tramitação deste feito, em razão do processo principal 

(alimentos) tramitar no Sistema Apolo. Proceda-se com as baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447 Nr: 37-80.1997.811.0024

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir José Duzanowski, Maria de Fátima 

Cordeiro.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

que fica devidamente INTIMADA a parte executada/devedora na pessoa 

de seu advogado, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 593,04 (quinhentos 

e noventa e tres reais e quatro centavos) nos termos da r. sentença de 

fls. 195. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO 

RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 

5º da CNGC /TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SEGUROS (REQUERIDO)

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que tanto a parte promovente Jane Rodrigues Mendes Ribeiro 

quanto as promovidas Banco do Brasil e Brasilveículos Companhia de 

Seguros protocolaram recursos inominados tempestivamente. Certifico 

ainda que a promovente requereu os benefícios da justiça gratuita e o 

promovido Banco do Brasil juntou a guia do pagamento do preparo do 

recurso. Já o promovido Brasilveículos não protocolou até a presente data 

o comprovante do preparo do recurso inominado. Quanto às 

contrarrazões, a promovente protocolou-as para ambos os recursos dos 

promovidos, e também a parte Brasilveículos acerca do recurso da 

promovente, estando pendente apenas, as contrarrazões da parte Banco 

do Brasil ao recurso da promovente. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo o promovido Banco do Brasil, por meio de 

seu advogado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 

da promovente no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JAIVONES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão de ID: 

14672720 , requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010394-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES R GARCIA & GARCIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUZYNETH ALMEIDA DE SOUSA GARCIA OAB - MT0017926A 

(ADVOGADO)

HEUDY ALMEIDA DE SOUSA OAB - TO5088 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA JUCINEI NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de ID: 

14651332, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da 

certidão de ID: 14650163, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CEZARIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão de ID: 

13990669, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 30/08/2018 Hora: 14:15 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 
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Guimarães-MT, 10 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-76.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MOREIRA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELSON FERNANDES DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMUEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação dos advogados da parte promovida da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 30/08/2018 às 14h:30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-76.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MOREIRA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELSON FERNANDES DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMUEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 30/08/2018 às 14h:30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50047 Nr: 775-93.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR ARRUDA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada, razão pela qual determino ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a retificação da implantação do benefício, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a fim de substituir o benefício amparo social ao idoso 

pelo benefício aposentadoria por idade rural.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISPermanecem intactos os demais termos da decisão retro. 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. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior, expedindo-se o necessário.Intime-se, PESSOALMENTE, em 

caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 2274-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os requisitos da carta precatória não restaram preenchidos, pois a 

missiva não especifica o ato processual que lhe constitui o objeto, a par 

de remetida despida dos documentos necessários para o integral 

cumprimento, nos termos do art. 260, incisos II e III, do Novo Código de 

Processo Civil.

Assim, oficie-se ao Juízo deprecante para que especifique o ato 

processual e proceda à complementação dos documentos necessários no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Observados os requisitos acima elencados, cumpra-se conforme 

deprecado.

Todavia, decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, desde já determino a devolução da missiva ao Juízo de origem 

com as homenagens, cautelas e baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 1927-64.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOMICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERÍSSIMO - 

OAB:14.357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, de que foi designado o 

dia 06/09/2018, às 16h, para oitiva das testemunhas ADEMIR FRANCISCO 

GOMES e APOLO DA SILVA RODRIGUES, nos autos da presente 

deprecata, extraída dos autos 439-95.2013.811.0091 - Código 62282, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Vrde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 1927-64.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOMICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERÍSSIMO - 

OAB:14.357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas ADEMIR 

FRANCISCO GOMES e APOLO DA SILVA RODRIGUES, para o dia 06 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H.

Ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 327 de 575



Intimem-se as testemunhas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001986-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

R. C. D. O. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE FAÇO JUNTADA DE DEVOLUÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91231 Nr: 118-44.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDC-FP, PPTCDTEVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL, ICB, CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - 

OAB:23.495/CE, NELSON BRUNO DO RÊGO VALENÇA - OAB:15.783/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, conforme determina o despacho de fls. 

194/195, acerca dos documentos de fls. 196/219 juntados aos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81897 Nr: 2899-44.2012.811.0009

 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: IVANETI FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos de fls. 98/106 

(Exceção a Pré-Executividade), nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92441 Nr: 950-77.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASAMITSU TAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar acerca dos documentos juntados às fls. 35/44, no 

presente feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 1291-21.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALEXANDRE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (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. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1423-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GERCIONE MOREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, Marluce Nubia Baldo dos Santos ( Estagiária)[ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da vítima no Juízo deprecado de Nova Canaã do Norte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47455 Nr: 1232-62.2008.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FRANCISCO DIEDRICH FELSKI, 

DAVI APARECIDO DA SILVA, VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, 

LEONARDO DIAS DE SOUZA, AMILTON ALVES, APARECIDO MARTINS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:19234/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, JOÃO GUEDES CARRARA - OAB:MT 

14.865, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:OAB-MT 7297, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 1232-62.2008.811.0009 – Código nº. 47455

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que o réu, devidamente intimado conforme certidão de fl. 

2.356, permaneceu inerte, e considerando a determinação do 

Desembargador Juvenal Pereira da Silva à fl. 2345 que determina a 
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nomeação da Defensoria Pública caso o réu não constitua advogado, 

ENCAMINHE-SE os autos para a referida instituição para que apresente as 

razões do recurso.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 1684-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ MALIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 6499

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia 

para CONDENAR o réu EDSON JOSÉ MALIMANN à pena de 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12 

da Lei nº. 10.826/2003.I)O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal;II)O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, o que deverá ser devidamente corrigido;III)Substituo a 

pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente 

em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, em atenção 

ao disposto no artigo 44, § 2°, segunda parte, do Código Penal;IV)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

face o cabimento da substituição de pena do artigo 44, do mesmo 

diploma;V)Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111854 Nr: 1609-81.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR DOS SANTOS, MARCELO AMORIM 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 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. Anoto que esse juízo está 

disponível para eventuais novos atos”..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112907 Nr: 2228-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:19981/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) REDESIGNO a 

audiência para o dia 03.09.2018 às 14:30 (MT). Saem os presentes 

intimados. REQUISITE-se o policial militar. 2) ACOLHO o parecer ministerial, 

OFICIE-se ao Comando Policial no inteiro teor conforme requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos. Não obstante 

os valiosos argumentos da parte executada, INDEFIRO o pedido de Num. 

13142167 - Pág. 1. É que a irresignação dela quanto ao percentual de 

juros aplicado para atualização do débito é extemporânea, matéria que 

deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, ou seja, quando 

da apresentação dos embargos à execução, nos termos do art. 917, 

inciso III, do NCPC, e não agora, dias antes das hasta pública, restando, 

pois, preclusa, na dicção do art. 293 do mesmo Estatuto Processual Civil. 

De outro lado, somente o depósito integral do débito permite a 

liberação/adjudicação do bem, razão pela qual, sendo aquele parcial, 

deve-se prosseguir o leilão para a satisfação da parcela não adimplida e 

das despesas decorrentes com a própria hasta pública, consoante o art. 

876, § 4º, inciso II, e art. 899 do NCPC. Portanto, havendo depósito de 

valor incontroverso pela parte executada, DEFIRO o pedido de 

levantamento da parte exequente de Num. 13408313 - Pág. 1/2, na 

autorização do art. 905 c.c. o art. 526, § 1º, do NCPC. Proceda a 

Secretaria Judicial com as providências necessárias ao levantamento do 

valor depositado, transferindo-o à conta indicada. Após o 

encaminhamento do alvará eletrônico ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Cientifique-se o(a) Leiloeiro(a) 

Judicial. Cumpra-se no que couber às decisões de Num. 11101300 - Pág. 

1/2 e 12694360 - Pág. 1/2. Intimem-se. Às providências. Colíder, 10 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (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: 8010411-05.2013.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

exequente, através do advogado, por todo o teor do despacho de id. 

14667593, bem como, da petição da parte executada e comprovante de 

pagamento acostados aos autos no id. 14673710 e 14674227, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001261-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001261-46.2018.8.11.0009; REQUERENTE: MARLI SUZETI 

TIBURCIO DE MORAIS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado da parte autora constituído (a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 11 de Outubro de 2018 às 14hs20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL IVAN BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001177-45.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

9.540,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAFAEL IVAN BRANCO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para XXXXX. Despacho/Decisão: XXX. 

Assinado digitalmente MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Juiz de Direito 

Advertência: XXX. Peças que acompanham a presente Carta: XXX 

COLÍDER, 10 de agosto de 2018. Atenciosamente, ANTONIA VANDERLEIA 

DA COSTA NUNIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1232-82.2014.811.0096

 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: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ITAÚBA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS MADEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Certifico que passo a intimar os procuradores da parte (AUTOR DO 

FATO), para tomarem ciência dos termos da r. Decisão prolatada ás fls. 

175/177 dos autos. Ficando bem ciente do dispositivo, que segue abaixo 

transcrito. Observando que poderá acessar a mesma na íntegra no site do 

Tribunal - www.tjmt.jus.br

DISPOSITIVO..... " Ante o exposto: a) Oficie-se à Procuradoria de Justiça 

Especializada em Defesa Ambiental do Estado de Mato Grosso, na pessoa 

do Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe, notável defensor do meio ambiente e referência mundial no 

assunto, remetendo-lhe a íntegra do processo digitalizado por meio de 

endereço eletrônico, evitando-se a impressão de papéis a minimizar o 

dano ambiental em tese provocado, para as providências julgadas 

pertinentes; b) Oficie-se à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal 

de Mato Grosso, remetendo-lhe a íntegra do processo digitalizado por meio 

de endereço eletrônico, evitando-se a impressão de papéis a minimizar o 

dano ambiental em tese provocado, para as providências julgadas 

pertinentes; c) Oficie-se à Delegacia Especializada do Meio Ambiente da 

Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, remetendo-lhe a íntegra 

do processo digitalizado por meio de endereço eletrônico, evitando-se a 

impressão de papéis a minimizar o dano ambiental em tese provocado, 

para as providências julgadas pertinentes; d) Oficie-se ao Comando Geral 

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, remetendo-lhe a íntegra do 

processo digitalizado por meio de endereço eletrônico, evitando-se a 

impressão de papéis a minimizar o dano ambiental em tese provocado, 

para as providências julgadas pertinentes; e) Oficie-se à Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, remetendo-lhe a íntegra do 

processo digitalizado por meio de endereço eletrônico, evitando-se a 

impressão de papéis a minimizar o dano ambiental em tese provocado, 

para as providências julgadas pertinentes; f) Oficie-se à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, remetendo-lhe a 

íntegra do processo digitalizado por meio de endereço eletrônico, 

evitando-se a impressão de papéis a minimizar o dano ambiental em tese 

provocado, para as providências julgadas pertinentes; g) Oficie-se ao 

Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, 

remetendo-lhe a íntegra do processo digitalizado por meio de endereço 

eletrônico, evitando-se a impressão de papéis a minimizar o dano 

ambiental em tese provocado, para as providências julgadas pertinentes; 

h) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

remetendo-lhe a íntegra do processo digitalizado por meio de endereço 

eletrônico, evitando-se a impressão de papéis a minimizar o dano 

ambiental em tese provocado, para as providências julgadas pertinentes. 

Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 2736-21.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65964 Nr: 4146-12.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVAL MAZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115863 Nr: 277-65.2018.811.0046

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116370 Nr: 470-80.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24929 Nr: 2285-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO ALBINO THOMAZI, IRMA THOMAZI, GILIANE 

VAZ RAIZER THOMAZI, RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, JOÃO 

JORGE SAAD, MARIA HELENA DE BARROS SAAD, RICARDO DE BARROS 

SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VERTORELLO 

SPERAFICO - OAB:26.090, MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - 

OAB:OAB/MT 17.348, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE BORGES - 

OAB:4807 B

 Intimar a parte requerida para manifestar, no prazo legal, com relação a 

certidão de fls. 310.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 840-16.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

DO ALTO JURUENA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Considerando que a decisão anteriormente (06/08/2018) lançada esta 

equivocada, colaciono neste presente momento a decisão proferida nos 

autos:

Vistos.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores em favor do 

Exequente na conta informada às fls. 150.

Em seguida, intime-se a parte a fim de que seja cumprido o art. 450, §3º da 

CNGC, bem como 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.: 16652 Nr: 1693-25.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GONÇALVES DE ALMEIDA, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, 

MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado JAMES ROGERIO BAPTISTA para manifestar acerca da juntada 

da petição de fls. 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 863-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAPORÉ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 3609-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANA CASTILHO DE ALENCAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 
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portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35400 Nr: 97-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO LIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS SAVIO LIZZI, Cpf: 

56812922153, Rg: 068.2082-4, Filiação: Antonio Lizzi Filho e de Maria 

Joana de Oliveira Lizzi, data de nascimento: 09/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Araguaiana-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 

38, caput, da Lei 9.605/98, em razão de no mês de setembro de 2010, nas 

proximidades da Fazenda Araras, zona rural, no município de 

Comodoro/MT, o denunciado ter destruido floresta de preservação 

permanente, conforme BO de fl. 20-IP, termos de declarações de fls. 

03/04-IP, laudo pericial de fls. 59/70 e demais documentos inclusos.

Despacho: Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos 

do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça 

nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Comodoro, 09 de agosto de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 2394-20.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39670 Nr: 684-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/O, VIVIENE BARBOSA 

SILVA - OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 1618-10.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA 

- OAB:197257

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1045-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

o(a) advogado(a) da parte requerida para que, junte nos autos os dados 

bancários e CPF/CNPJ, para expedição do alvará para levantamento dos 

valores incontroversos depositados em juízo pelo autor.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO (REQUERIDO)

MARCELO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: Processo: 

1000340-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 101.767,24; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO DE 

PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, JOSE OLIMPIO DE 
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PAULA XAVIER FINALIDADE: Fica a parte interessada no cumprimento da 

carta precatória intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo uma diligência para o endereço do imóvel a ser 

penhorado e avaliado, bem como uma diligência no endereço de cada 

parte a ser intimada do respectivo auto. Comodoro - MT, 10 de agosto de 

2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO (REQUERIDO)

MARCELO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: Processo: 

1000340-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 101.767,24; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO DE 

PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, JOSE OLIMPIO DE 

PAULA XAVIER FINALIDADE: Fica a parte interessada no cumprimento da 

carta precatória intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo uma diligência para o endereço do imóvel a ser 

penhorado e avaliado, bem como uma diligência no endereço de cada 

parte a ser intimada do respectivo auto. Comodoro - MT, 10 de agosto de 

2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO (REQUERIDO)

MARCELO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: Processo: 

1000340-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 101.767,24; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO DE 

PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, JOSE OLIMPIO DE 

PAULA XAVIER FINALIDADE: Fica a parte interessada no cumprimento da 

carta precatória intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo uma diligência para o endereço do imóvel a ser 

penhorado e avaliado, bem como uma diligência no endereço de cada 

parte a ser intimada do respectivo auto. Comodoro - MT, 10 de agosto de 

2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO (REQUERIDO)

MARCELO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: Processo: 

1000340-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 101.767,24; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO DE 

PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, JOSE OLIMPIO DE 

PAULA XAVIER FINALIDADE: Fica a parte interessada no cumprimento da 

carta precatória intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo uma diligência para o endereço do imóvel a ser 

penhorado e avaliado, bem como uma diligência no endereço de cada 

parte a ser intimada do respectivo auto. Comodoro - MT, 10 de agosto de 

2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR15805 (ADVOGADO)

ROGERIO ALVES CARDOSO OAB - SP218018 (ADVOGADO)

ROGERIO DE JESUS MARQUES OAB - PR66504 (ADVOGADO)

ESTEVAO RUCHINSKI OAB - SC5281 (ADVOGADO)

OLTEN AYRES DE ABREU JUNIOR OAB - SP75820 (ADVOGADO)

ANA LUIZA DE PAULA XAVIER OAB - PR32876 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO (REQUERIDO)

MARCELO DE PAULA XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do processo: Processo: 

1000340-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 101.767,24; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO DE 

PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, JOSE OLIMPIO DE 

PAULA XAVIER FINALIDADE: Fica a parte interessada no cumprimento da 

carta precatória intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo uma diligência para o endereço do imóvel a ser 

penhorado e avaliado, bem como uma diligência no endereço de cada 

parte a ser intimada do respectivo auto. Comodoro - MT, 10 de agosto de 

2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831623

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 1482-76.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, LUCIOMERO 

ORTOLAN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, JOAO PEDRO TABORDA 

CAMERA, SALETE BEATRIZ RITH CAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 5768-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS, ALESSANDRA 

PAULA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:RO/5868

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34139 Nr: 2324-90.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 2018-24.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LOPES DEFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, 

NELSON GERALDO DE ANDRADE, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Fátima 

Lopes Defante em face de Nelson Geraldo de Andrade, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1) DECLARAR suprida a 

declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos requeridos, 

valendo a presente sentença, após o trânsito em julgado, e comprovada a 

devida medição do imóvel por profissional habilitado para tanto como 

escritura definitiva atinente ao imóvel descrito na inicial e constante do 

contrato de venda e compra de fls. 22/24, nas exatas medidas e área ali 

declinadas, que fica fazendo parte integrante desta sentença, 

ressalvados direitos de terceiros nos moldes do art. 1.144, CC; 2) 

AUTORIZAR a compensação dos valores depositados nos autos para 

quitação da dívida pelos requeridos pelo autor até onde se compensarem, 

com a posterior prestação de contas;3) CONDENAR os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo em 15% do valor atualizado da causa.Após o 

trânsito em julgado, e não requerido cumprimento de sentença em 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.R. 

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 3490-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 2729-24.2013.811.0046

 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: OSMAR BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALMOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, 

CPC o pedido para declarar o domínio do autor sobre o bem móvel 

apontado na inicial (marca Toyota, modelo bandeirante, ano de fabricação 

1983, chassi OJ70151, código Renavam 137210493, placa NBR4672). Nos 

termos do art. 1241 e 1262, ambos do Código Civil, esta sentença servirá 

de título para registro no órgão de trânsito. Após o recolhimento das 

custas, expeça-se o mandado e/ou ofício necessário. Certifique se houve 

a expedição de certidão em favor do advogado dativo. Em caso negativo, 

expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, desde já arbitro em 03 URH 

pelo múnus exercido pelo advogado dativo.Transitada em julgado, não 

havendo mais pendências, arquivem-se os autos.R. I. P. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61411 Nr: 3226-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSE GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 668-93.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DA SILVA, MAYRES DA SILVA 

ARAUJO, MAYLSON DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 1717-72.2013.811.0046
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 1951-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40389 Nr: 1402-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549-0/MT, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA 

SILVA - OAB:124.889/SP

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 2855-11.2012.811.0046

 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: VALMIR GOUDRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM "BV FINANCEIRA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:RO 4513, TATIANE GUEDES CARVALHO BAPTISTA - 

OAB:6838/RO, WILSON LUIZ NEGRI - OAB:3757/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 2870-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97112 Nr: 5290-16.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA, JOEL 

APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

A Prefeitura Municipal de Comodoro ajuíza pedido de Acautelamento de 

Veículo, sob o argumento de que o veículo apreendido nestes autos será 

utilizado para instalação de reservatório de água móvel para atender ao 

combate aos incêndios/queimadas urbanas e rurais.

Pede o acautelamento do veículo: Caminhão/c. Aberta, Mercedes Bens, 

cor vermelha, placa GNW-0270, que foi decretado perdido em favor da 

União em sentença condenatória de ref. 189.

Foi determinada a juntada de documentos, o que foi feito.

 É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que os motivos que ensejam o pedido de 

acautelamento dos veículos são justificáveis e plausíveis, sendo 

merecedor de guarida o pleito de acautelamento do veículo, ante o fato 

que, os bens ao serem utilizados, serão menos depreciados do que se 

estivessem parados, aliado ao fato de que estarão a serviço da 

sociedade.

Considerando também como evidência inexorável, o risco iminente de 

deterioração ou perecimento do objeto, visto que, como veículos 

propelidos por intermédio de dispositivo mecânico carecem de 

conservação/manutenção permanente e, principalmente, porque não há no 

ordenamento jurídico norma que vede expressamente o acautelamento de 

bens, DEFIRO o pedido formulado à ref. 220, para o fim de DETERMINAR o 

acautelamento temporário do veículo automotor Caminhão/c. aberta, 

Mercedes Bens, cor vermelha, placa GNW-0270, em prol da Prefeitura 

Municipal de Comodoro, fazendo consignar expressamente que àquela 

recairá o ônus de conservação e preservação contra danos e perdas do 

bem e a obrigação de empregar o veículo exclusivamente para prestação 

de serviços alusivos aos interesses da sociedade, devendo o bem ser 

mantido sob a custódia daquela, até que o ente federativo (União) proceda 

à destinação pertinente.

Lavre-se termo de compromisso.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Ademais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60731 Nr: 2522-59.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 

BROKER LTDA (DIBOX-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 335 de 575



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1733-02.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, ANTÔNIO 

FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, SAMBERSON CAPELETTI, DANIEL MENDES 

GAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, DANIEL MENDES GAVA - OAB:271204/SP, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS, ETC.

 Intime-se o executado Alderino de Amorim Capeletti para o fim de que em 

15 (quinze) dias apresente instrumento de procuração de seu novo 

mandatário, considerando que advogado subscrevente de tal 

requerimento possui até então poderes para apenas representar os 

interesses de Samberson Capeletti, sob pena de considerar o ato 

produzido às fls. 283/284 inexistente.

 Apresentada procuração nos autos, cadastre o patrono na capa dos 

autos e sistema Apolo.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 1400-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JACINTO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS. - 

OAB:34814/SP

 A propósito da expedição de alvará de levantamento de valores, fica a 

parte interessada intimada a, querendo, manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61093 Nr: 2899-30.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LAZARO PINTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de fls. 103, impulsiono o presente feito para a 

parte requerente se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37162 Nr: 1861-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGAS CASSOL 

COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Tendo em vista a manifestação de fls. 188/190 e 194, impulsiono o 

presente feito para intimar o Bando do Brasil S/A, através de seu patrono, 

para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 1191-71.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Processo Criminal nº. 1191-71.2014.811.0046 – Código nº. 67617

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Antonio Marcos Novaes

VISTOS, ETC.

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor de Antonio 

Marcos Novaes, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

disposições do art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 16, caput, ambos 

da Lei n° 10.826/03.

1º FATO

No dia 20 de março de 2013, por volta das 15h00min, em via pública, na 

antiga BR-364, Zona Rural, desta cidade e comarca, o denunciado, portou 

arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, com sinal identificador suprimido, 1 

(uma) espingarda de pressão modificada para calibre 12mm, consoante 

auto de exibição e apreensão de fl.08-IP.

2º FATO

Na mesma data citada, no período vespertino, na residência localizada na 

fazenda JR, Gleba União, Zona Rural, nesta Cidade e Comarca, com 

consciência e vontade, possuía arma de fogo de uso proibido ou restrito, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

uma espingarda, calibre 12mm consoante auto de exibição e apreensão de 

fl.08-IP.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 09, sendo colocado em 

liberdade no mesmo dia, ante o recolhimento da fiança às fls.23.

Laudo pericial dos objetos às fls.37/46

Recebida a denúncia na data de 08 de setembro de 2014 (fl.60).

Devidamente citado (fl. 71) apresentou resposta à acusação (fl. 76).

Na instrução criminal foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado 

(fls. 98/100 e 110).

Em alegações finais, o nobre presentante do Ministério Público, pede a 

condenação do denunciado, nos exatos termos da peça acusatória (fls. 

128/135).

A douta defesa, por sua vez, propugnou, em sede preliminar, a nulidade 

do feito ante a ausência de citação do réu e, no mérito requereu a 

aplicação da pena mínima ante a confissão espontânea do acusado (fls. 

144/146).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e decido.

Da preliminar de ausência de citação

Tal preliminar não merece acolhimento, pois, como se extrai dos autos à 

fl.71, o réu foi devidamente citado, tendo, inclusive, escrito de próprio 

punho que não tinha condições de constituir advogado.

Portanto, rejeito tal preliminar.

Do Mérito

Como relatado, trata-se de ação penal levada a efeito para o fim de 

apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público, de condenação do 

réu Antonio Marcos Novaes, nas penas dos arts. 16, parágrafo único, 

inciso IV, e art. 16, caput, ambos da Lei n° 10.826/03.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 336 de 575



Cumpre salientar que, os delitos imputados ao réu serão analisados de 

maneira conjunta.

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelo auto de prisão em 

flagrante (fl. 09), auto de apreensão (fl. 15), laudo pericial de fls.37/46, 

bem como pelos demais documentos colacionados aos autos da ação 

penal, em especial a confissão do réu.

A autoria, da mesma forma, apresenta-se incontroversa diante da 

confissão espontânea do acusado, que interrogado na fase policial 

confirmou a prática delitiva (fls. 19/20), o que ratificou em juízo (fl.110).

Ainda, tal confissão é corroborada pela testemunha ouvida em juízo, 

alegando que, por se tratar de policial militar, foi acionado para dar apoio 

às diligencias.

Nessa toada, cumpre salientar a prática dos dois delitos pelo réu, pois, 

para além da existência de duas armas, fora infringido dois núcleos do tipo 

em momentos distintos, quais sejam, no primeiro delito houve o porte da 

rama de fogo e, no segundo arma estava em sua posse.

Além disso, o laudo pericial de fls.37/46 é claro no sentido de apontar que 

ambas as armas eram aptas a efetuar disparos.

Assim, estando demonstrada em abundância a materialidade e autoria 

delitiva, a condenação é medida que se impõe, pois, os elementos 

indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo 

restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, eis que 

respaldada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao pleito do Ministério Público de elevação da pena base pela 

quantidade de munições e armas não merece prosperar sob pena de 

verdadeiro bis in idem, sendo que tal argumento seria considerado em 

caso de apreensão de imensa quantidade de munições e armas, o que 

não é o caso.

Por fim, tenho que os delitos foram cometidos em concurso material, 

devendo ser aplicada a pena do cumulo material de pena, nos termos do 

artigo 69, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR Antonio Marcos Novaes, já 

qualificado nos autos, às penas dos art. 16, parágrafo único, inciso IV, e 

art. 16, caput, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do CP.

PASSO A DOSAR A PENA

1- Do 1º fato art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03

A pena prevista para o delito em apreço é de reclusão de 03 (três) a 06 

(seis) anos e multa, conforme disposto no art. 16, da Lei. 10.826/03.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

a) culpabilidade do réu, como é sabido compreende a reprovação social 

que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos 

concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta 

natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao 

agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em 

matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes 

imaculados;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto 

da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo 

pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, 

melhor seria a inserção social . Pelo que dos autos consta há que se 

ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, 

os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor 

predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não 

vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

 e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, 

mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São 

os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua 

gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o 

objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do 

fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos 

autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

 h) as consequências do crime - Foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Não há agravantes a serem observadas, contudo, observo a presença da 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), no entanto, 

deixo de atenuar a pena, ante a impossibilidade de minoração da pena 

aquém do mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231, do STJ.

Não há causas de diminuição e/ou de aumento de pena, eis porque torno 

definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2- Do 2º fato art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03

A pena prevista para o delito em apreço é de reclusão de 03 (três) a 06 

(seis) anos e multa, conforme disposto no art. 16, da Lei. 10.826/03.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

a) culpabilidade do réu, como é sabido compreende a reprovação social 

que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos 

concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta 

natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao 

agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em 

matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes 

imaculados;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto 

da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo 

pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, 

melhor seria a inserção social . Pelo que dos autos consta há que se 

ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, 

os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor 

predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não 

vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

 e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, 

mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São 

os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua 

gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o 

objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do 

fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos 

autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

 h) as consequências do crime - Foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Não há agravantes a serem observadas, contudo, observo a presença da 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), no entanto, 

deixo de atenuar a pena, ante a impossibilidade de minoração da pena 

aquém do mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231, do STJ.

Não há causas de diminuição e/ou de aumento de pena, eis porque torno 

definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3- CONCURSO MATERIAL – ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o 

sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL DO RÉU EM 06 (SEIS) 

ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA.

 O regime de cumprimento da pena deverá ser o SEMI-ABERTO, segundo o 

disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.

Diante da condenação que ora se opera, bem como das circunstâncias 

judiciais favoráveis é cabível a concessão da substituição da pena 

privativa de liberdade, por pena restritiva de direito (artigo 44 do CP), pelo 

que torna inviável a suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do 

CP).

DAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES

Tendo em vista que não foram apresentados os documentos de registro 

e/ou porte obrigatório da arma apreendida, bem como das munições 
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constantes das fls. 61 e 63, DECRETO a perda dos referidos objetos, com 

fundamento nas disposições do art. 5º, inciso XLVI, alínea ‘b’, da 

Constituição Federal de 1988 e art. 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

No mais, considerando que a arma de fogo e as munições apreendidas 

não mais têm utilidade à persecução penal, remetam-se os instrumentos 

ao Ministério do Exército, para que seja procedida à sua destruição, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com a dicção do art. 25, da 

Lei n°10.826/03, confeccionando-se o respectivo termo de remessa.

Após, encaminhe-se informação acerca do quantum exato de armas e 

munições a serem destruídas, para a Coordenadoria Militar do Tribunal de 

Justiça, no e-mail coordenadoria.militar@tjmt.jus.br, juntando-se cópias 

nos autos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

 Após o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos 

do condenado Antonio Marcos Novaes, enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF, art. 15, inc. III).

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume, 

inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da 

Constituição Federal).

Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução 

Penal definitiva, encaminhando-a, à Vara de Execuções Penais deste 

Juízo.

Isento do pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Após, arquive-se na forma de costume.

Às providências.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 20 de setembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64120 Nr: 2273-74.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE pretensão acusatória exposta na denúncia para CONDENAR 

o réu SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso, nas sanções do art. 136, §§ 1º e 3º do Código Penal e 

ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art.129, §1º, inc. II do Código Penal. 

(...)Sendo assim, TORNO DEFINITIVA A PENA DE 01 (UM) ANO E 04 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.O regime de cumprimento de pena 

deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do 

Código Penal. Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 

44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os 

requisitos para concessão da benesse legal, eis que o delito foi cometido 

com violência à pessoa.Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da 

pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.Em 

observância ao art. 23, §1º do Estatuto da Criança e Adolescente, que 

narra acerca da destituição do poder familiar em caso de condenação do 

pai por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho, 

consigno que já foi decretada a perda do poder familiar do denunciado em 

relação ao filho Adrian Felipe da Silva, vítima nestes autos, conforme ação 

de Cód. 73085.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32567 Nr: 754-69.2010.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINA BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DE SOUZA, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933/O/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 313, §2º, II c/c art. 692 CPC, julgo perfeita a habilitação 

da inventariante Gilza Bispo da Silva Zordedoni, como representante do 

espólio da de cujus Joventina Bispo da Silva (fls. 114/115), devendo ser 

retificada a capa processual para fazer constar o espólio em substituição 

a de cujus.

Defiro parcialmente os pedidos de fl. 114.

À fl. 82 consta certidão negativa de débitos fiscais estaduais, pelo que 

desnecessária a intimação da Fazenda Pública Estadual para tanto.

Expeça-se edital de citação aos possíveis herdeiros e interessados, com 

prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 1403-63.2012.811.0046

 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: ANGELICA TEIXEIRA DE P. COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o 

impugnante alega inexigibilidade do título exequendo, ante a alteração do 

ônus sucumbencial em reforma parcial da sentença proferida nos autos, 

pelo E. TJMT.

O impugnado, apesar de intimado, não se manifestou.

É o relato.

Decido.

Analisando o argumento expendido pelo impugnante, tenho que tal merece 

prosperar.

 A causídica da parte requerente ingressou com o presente cumprimento 

de sentença visando a execução das verbas honorárias fixadas à fl. 172, 

quando julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Contudo, em julgamento de recurso de apelação interposto, o E. TJMT 

reformou parcialmente a sentença, invertendo o ônus sucumbencial, ou 

seja, para condenar a requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, retirando do banco requerido tal ônus.

Assim, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

256/258 padece de título exigível, motivo pelo qual a penhora on-line 

realizada à fl. 262 deve ser desconstituída, conforme requerido.

 Desta feita, ACOLHO a impugnação apresentada.

EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores bloqueados (fl. 262) em 

favor do banco executado.

INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de má-fé, pois plenamente 

possível que a conduta da advogada tenha caracterizado mera confusão, 

sendo de fácil constatação seu equívoco e passível de reversão.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

Não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 473-11.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA AGRICOLA RSP AGROPECUARIA 
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LTDA, MILENIA AGROCIÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre os requerentes 

ODELCIO PANNEBECKER e Outros e a requerida SERRA AGRÍCOLA – RSP 

AGROPECUÁRIA LTDA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil. Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar 

com os honorários de seus respectivos causídicos, sendo que eventuais 

custas finais deverão ser rateadas entre as partes.Tendo em vista a 

renúncia expressa ao prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e proceda-se a devida baixa nos autos quanto a 

requerida Serra Agrícola – RSP Agropecuária LTDA.Quanto ao 

prosseguimento da ação.Considerando que o acordo entabulado não 

abrange a requerida Milenia Agrosciências S/A, o feito deverá prosseguir 

quanto a esta, a fim de se averiguar eventual responsabilidade da 

fabricante dos produtos adquiridos pelos requerentes, objeto de 

discussão nos presentes autos, com fulcro no art. 12 do Código de 

Defesa do Consumidor.Intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-nas para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.Sem 

prejuízo, deverá a requerida no mesmo prazo apresentar os dados 

solicitados pela empresa Facebook à fl. 888 para cumprimento da tutela 

antecipada concedida a seu favor.Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25140 Nr: 2492-97.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMERICA LTDA, GOTARDO 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Silvestri - OAB:2288 - A, 

FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 , JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - OAB:205761/SP, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios 

de fls. 635/637.No que tange aos embargos declaratórios de fls. 638/639, 

vislumbro que a sentença de fls. 629/633 foi omissa quanto ao rateio dos 

honorários advocatícios, uma vez que houve litisconsórcio vencedor com 

procuradores diferentes.Desta feita, reconheço de ofício a omissão na 

sentença, de modo que onde se lê:“CONDENO o requerente ao pagamento 

de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”Leia-se:“CONDENO o 

requerente ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC, devendo ser rateados proporcionalmente entre os advogados das 

partes vencedoras, na razão de 50% do valor dos honorários de 

sucumbência para cada um dos causídicos.”Republique-se o dispositivo 

da sentença, com a correção apontada acima.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Oportunamente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27769 Nr: 1880-28.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA APARECIDA GONÇALVES, EDINEI LEÃO MAIA, 

CLAUDIANE LEÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, FABIO 

ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, JACQUELINE GÓES 

CERIOLI, valdirene correia belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO O ANGÉLO - 

OAB:94389 - SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Código 27769

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por dano moral c/c repetição de indébito 

c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA 

em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

Alega o autor ocorrência de fraude na circulação de sua conta bancária 

devido à falha na prestação de serviços do Banco réu, haja vista 

contratação de empréstimo além de descontos efetivados referentes a 

boletos, sem sua autorização.

Assevera que desde que sofreu derrame cerebral em 11/01/2006 não 

mais assina documentos, sendo que a assinatura lançada no contrato de 

empréstimo nº 428078028 com o Banco réu não é sua, fato de fácil 

percepção ao comparar com sua assinatura em sua carteira de identidade 

(RG).

Desta feita, requereu a condenação do réu na devolução das 26 parcelas 

descontadas indevidamente na forma dobrada, totalizando o valor de R$ 

2.554,69 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.200,00, bem 

como em sede de antecipação de tutela, a interrupção do desconto em 

sua conta corrente no valor mensal do empréstimo, ou seja, R$ 39,95, com 

a primeira parcela vencível em 07/07/2006 e a última para 07/05/2009.

Juntou documentos às fls. 17/52.

Deferida a justiça gratuita e concedida a liminar, fls. 53/54.

O requerido apresentou contestação às fls. 61/70, refutando as 

alegações do requerente, pugnando pela improcedência da demanda.

Impugnação à contestação às fls. 116/120.

Às fls. 131/132 foi requerida a habilitação da meeira Sra. Mariza 

Aparecida Gonçalves diante do falecimento do requerente, certidão de 

óbito à fl. 133. O que foi deferido à fl. 136. À fl. 144 foram incluídos no polo 

ativo da ação os filhos do de cujus, Edinei Leão Maia e Cladiane Leão 

Maia.

 O feito foi saneado à fl. 173, sendo fixado como ponto controvertido a 

autenticidade da assinatura do requerente no contrato bancário.

Às fls. 262/263 o requerido pugnou pela concessão da justiça gratuita 

ante a decretação de falência.

Juntado laudo pericial grafotécnico às fls. 280/319.

Os requerentes manifestaram concordância com o laudo elaborado, fl. 

323.

O requerido sustentou ocorrência de fato de terceiro, excludente do nexo 

de causalidade.

Memoriais finais pelas partes às fls. 327/332 e fl. 333.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido 

(fls. 262/263) vez que o fato de a instituição encontrar-se falida, por si só, 

não significa ausência de condições em arcar com as despesas judiciais.

Nesse sentido:

MASSA FALIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Necessidade de 

demonstração do estado de hipossuficiência Hipótese em que não foi 

apresentada comprovação suficiente. Recurso desprovido, neste tópico. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE ADESÃO DE 

CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL DURÁVEL Inexistência 

de liquidez e certeza Documento que não constitui título executivo 

extrajudicial. Precedentes do STJ - Execução, contudo, que já encontrou 

eficácia parcial em relação à empresa executada, que inclusive teve bens 

expropriados Extinção da execução que alcança somente os requeridos 

não citados. Recurso parcialmente provido, neste tópico. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 92036122820088260000 SP; 24ª 

Câmara de Direito Privado; Rel. Cesar Mecchi Morales; DJe: 06/08/2013).

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de indenização por dano 

moral c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada 

por ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL 
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S/A, em que se discute suposta ocorrência de fraude em contrato 

bancário.

Não se nega que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, de 

modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com todas suas 

regras e princípios norteadores.

 Compulsando os autos, denota-se que o autor demonstrou 

satisfatoriamente a existência do seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

CPC, comprovando a ocorrência de fraude na contratação de 

financiamento bancário em seu nome, devido à falha na prestação de 

serviços bancários, haja vista contratação de empréstimo junto ao Banco 

réu sem sua autorização.

 O laudo pericial grafotécnico juntado às fls. 280/319 concluiu que: “a 

análise da assinatura sob suspeição não apresentou características de 

similitude com as assinaturas genuínas, sendo identificado que as mesmas 

não partiram de um mesmo punho escriturador. Deste modo, A análise da 

assinatura lançada no documento objeto da lide, atribuída ao Sr. Antônio 

de Oliveira Mia, não emanou de seu punho escriturador, tratando-se de 

assinatura inautêntica, provavelmente decorrente de falsificação sem 

imitação ou livre” (fl. 312).

Na peça de defesa final, o réu argumenta, em suma, que os danos 

sofridos decorreram exclusivamente de ato de terceiro, fato excludente do 

nexo causal, razão pela qual não houve conduta indenizável por sua 

parte.

Entretanto, o requerido não comprova tal afirmativa, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que se mostra 

insubsistente suas alegações.

Sendo o autor beneficiado pela inversão do ônus da prova, decorrente da 

aplicação do CDC, recaía sobre o agente financeiro, enquanto prestador 

de serviços, o encargo de provar fato que ilidisse sua responsabilidade 

dentre as hipóteses previstas na lei.

 Importante salientar que, em sendo a instituição financeira a única 

detentora dos meios técnicos, deveria apresentar o detalhamento do 

negócio jurídico celebrado, além do que, diante de sua responsabilidade 

objetiva, não cabe falar, in casu, em culpa.

Desta feita, tem-se que a contratação do empréstimo não foi precedida de 

autorização expressa do autor, havendo, portanto, violação aos princípios 

informadores do Código Consumerista.

 Verifica-se que o réu cobrou por um serviço jamais contratado pelo 

consumidor, conduta notoriamente contrária à principiologia protetiva ao 

consumidor e expressamente vedada pela legislação regente da matéria 

(art. 39, inciso III do CDC).

Contrastada, pois, a assertiva de existência de conduta ilícita, passo à 

análise sobre a existência dos danos.

Repetição do indébito.

A restituição de valor cobrado de forma abusiva decorre, inclusive, do 

corolário da indevida cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa 

da instituição financeira. Assim os valores eventualmente cobrados 

indevidamente deverão ser devolvidos em dobro, sendo que o termo inicial 

da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos 

materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 

do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação.

 Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

[...] Havendo cobrança de dívida paga, a quantia deve ser restituída em 

dobro. (Ap, 56194/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015, Data da 

publicação no DJE 02/03/2015).

[...] Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano 

justificável, a restituição em dobro se impõe. (Ap, 157084/2014, 

DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 24/02/2015, Data da publicação no DJE 03/03/2015.).

[...] 2. Segundo a dicção do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais”. (Ap, 92321/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/01/2015, Data da publicação no 

DJE 03/02/2015).

Do dano moral.

No caso em liça, em que houve o desconto indevido decorrente de 

contratação fraudulenta, entende-se que os danos morais são in re ipsa e 

independem de comprovação, pois decorrem do próprio ato ilícito 

praticado, haja vista que sua ocorrência, por si só, é capaz de gerar 

ofensa aos direitos de personalidade do consumidor que ficou privado da 

totalidade de seus rendimentos, reduzindo sua capacidade de arcar com 

as despesas já inseridas em seu orçamento.

Sobre o assunto, nos casos de descontos indevidos, decorrentes de 

empréstimos não contratados ou contratados de origem fraudulenta, 

transcrevo o voto do STJ proferido no Recurso Especial nº 1.238.935 – 

RN, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrihi:

“Importante salientar, de início, que a caracterização do dano moral não 

reside exatamente na simples ocorrência do ilícito em si, de sorte que nem 

todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por 

dano moral. Somente quando se puder extrair do cometimento do ato ilícito 

consequências que atinjam personalidade da pessoa, é que há de se 

vislumbrar dano moral indenizável. (...)

Nesse sentido, salutar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 5ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 94), ao 

asseverar que o dano moral:

‘À luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade. 

(...) Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, 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 está fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo’.

Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode 

ser feita por meio dos mesmos meios utilizados para a comprovação do 

dano material.

 Por conseguinte, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que o dano 

moral é presumido (in re ipsa), ou seja, deriva, necessariamente, do 

próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, 

está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. 

Min. Pauli Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe de 

16/09/2009)’.

No que pertine ao “quantum” a ser indenizado, entendo que, neste caso, 

tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pelo Requerente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social do 

Requerido, a fim de coibir práticas dessa natureza.

 Dessa forma, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla 

finalidade, quais sejam, a de punir pelo ato ilícito cometido, desestimulando 

futuras reiterações e, de outro modo, a de reparar a vítima pelo sofrimento 

moral experimentado.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o 

processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de:

a) ORDENAR a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente 

em razão do contrato bancário nº 428078028, uma vez que reconhecida a 

ocorrência de fraude contratual. A correção monetária deverá ser 

contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ 

desde o desembolso e com juros legais desde a citação;

b) CONDENAR o requerido a indenizar o requerente, a título de danos 

morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por ser responsabilidade 

contratual, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta 

sentença (Súmula 362/STJ).

 Confirmo a liminar anteriormente deferida.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 176-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 VISTOS, ETC.

A preliminar de carência da ação, levantada na contestação de fls. 26/36, 

confunde-se com o mérito da causa, a ser analisada quando da prolação 

da sentença.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo outras preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em 

consonância com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intimem-se as testemunhas contidas na inicial.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Tapurah/MT, visando a 

intimação do autor acerca da data designada, bem como intimar acerca do 

despacho de fls. 71.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 1702-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Maria 

do Carmo de Oliveira no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 16 de agosto de 2016. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117339 Nr: 870-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARIANE APARECIDA RODRIGUES FIUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido inicial e em consequência condeno a autarquia ré a pagar a autora 

o salário-maternidade, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo 

período de 120 (cento e vinte dias).Ante o requerimento administrativo 

realizado pela requerente, CONCEDO o Salário Maternidade, desde a data 

de 14 de outubro de 2015. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 1896-30.2018.811.0046

 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: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 José 

Ferreira de Oliveira no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pelo 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 02 de março de 2018. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 
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julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120042 Nr: 2015-88.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Neuza 

Fagundes Chaves Ricardo no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado 

pela requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, 

desde a data de 10 de outubro de 2017. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121631 Nr: 2763-23.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Elizete 

Ferreira da Silva no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 03 de março de 2018. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121867 Nr: 2869-82.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FREIRES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Maria 

Freires e Silva no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 30 de junho de 2016. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 10 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.: 30966 Nr: 1991-75.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:14131/MT

 (...).Assim, restou configurada a impenhorabilidade do bem removido, pelo 

que DETERMINO a desconstituição da remoção e depósito efetivada à fl. 

91, para que seja depositado o veículo “CAMINHÃO, MARCA VW/8.150, 

COR BRANCA, PLACA NCK0166” nas mãos do cônjuge varoa do 

executado, Sra. Cenira Felix da Silva, conforme documento CRLV de fl. 

136. Diante da presente decisão, restam prejudicados os pedidos de fls. 

141, 153/163.No mais, intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 342 de 575



 Cod. Proc.: 27244 Nr: 1369-30.2008.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Silvestri - OAB:2288 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3810-B

 Vistos, etc.

I – Desentranhe-se a peça de fls. 220/221, com as devidas baixas no 

Sistema Apolo, pois estranha a estes autos, devendo ser juntada na ação 

correspondente, bem como certificada a tempestividade dos embargos de 

declaração.

II – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de fls. 183/202. No que tange 

a alegação de ilegitimidade da requerida em demandas ajuizadas neste 

juízo em razão da cessação do exercício de sua atividade, tenho que 

igualmente não procede tal assertiva, uma vez que as demandas citadas 

possuem data de ajuizamento anterior ao cancelamento do registro 

perante a Junta Comercial, que se deu em 07/06/2010, fato que não afasta 

a legitimidade da sociedade.De outra banda, diante da controvérsia das 

partes quanto o valor devido no presente cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para efetivação de cálculo. 

Após, vistas as partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias.Em 

s e g u i d a ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de agosto de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-70.2007.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSTIROLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIENE BARBOSA SILVA OAB - MT4983/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS, E 

COBRANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 10 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8009999-70.2007.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.960,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ADEMIR ROSTIROLLA REQUERIDO: AMERICA 

COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS, E COBRANCAS 

LTDA - ME DECISÃO" Vistos, etc.Intime-se o exequente, para o fim de que 

em 15 dias apresente bens passíveis de penhora. Não havendo 

manifestação, Arquive-se os autos até ulterior manifestação da parte 

interessada. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-98.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PAULUCIO OAB - RO3457 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010270-98.2015.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA VISTOS, ETC. Manifeste 

o autor/exequente em 05 dias. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010501-04.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(ADVOGADO)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010501-04.2010.8.11.0046. EXEQUENTE: ELIANA CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. 

VISTOS, ETC. Manifeste o autor/exequente em 05 dias. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-88.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA QUELLI DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 10 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8010152-88.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.104,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: 

EXEQUENTE: CATIA QUELLI DE SOUZA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT DECISÃO: " 

VISTOS, ETC.De proêmio, intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) 

dias apresentar demonstrativo de crédito. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito;2) 
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Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-47.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 10 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8010319-47.2012.8.11.0046; Valor causa: R$ 5.448,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE CARLOS DAVID DECISÃO: VISTOS, ETC. Intime-se o 

autor para o fim de que forneça o novo endereço do réu em 05 (cinco) 

dias.Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no 

prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do 

mérito.Intime-se. Diligencie-se.(assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior,Juiz de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010501-04.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(ADVOGADO)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 10 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, devendo para tanto 

manifestar-se acerca da petição juntada pelo executado. Processo: 

8010501-04.2010.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ELIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. DECISÃO: 

VISTOS, ETC. Manifeste o autor/exequente em 05 dias. Cumpra-se.

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior , Juiz de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DURAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010001-88.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.528,68; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 10 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DURAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010001-88.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.528,68; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 10 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010072-32.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO)

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010072-32.2013.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PAULINO 

REQUERIDO: ROGERIO DUARTE Vistos. A parte executada (consignante) 

requereu o parcelamento do débito escudando-se no art. 916 do CPC. Com 

efeito, assim dispõe o novel art. 916, que manteve a regra acerca do 

parcelamento de débitos insculpida no antigo art. 745-A: "Art. 916. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. § 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o 

preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o 

requerimento em 5 (cinco) dias. § 2º Enquanto não apreciado o 

requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, 

facultado ao exequente seu levantamento. § 3º Deferida a proposta, o 

exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos 

executivos. § 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, 

mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5º O não 

pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao 

executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não 

pagas. § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa 

renúncia ao direito de opor embargos § 7º O disposto neste artigo não se 

aplica ao cumprimento da sentença." Vale assinalar, mercê do § 7°, a 

regra do parcelamento não se aplicaria ao cumprimento da sentença (título 

judicial - caso dos autos). Porque, nas execuções de título judicial 

aplica-se a regra da satisfação imediata do débito. Nada obstante, ainda 

sob o panorama processual anterior, o STJ manifestou-se sobre o tema, 

admitindo a possibilidade de parcelamento, mesmo em se tratando de 

execução de título judicial, consoante Resp 1264272/RJ, da relatoria do 

eminente Ministro Luis Felipe Salomão. De a mais, não verifico prejuízo ao 

exequente considerando que as parcelas em questão a serem adimplidas 

pelo executado incidirão juros de mora e correção monetária. De outro 

modo, há nítido prejuízo ao executado ocasião em que haverá ferimento ao 

princípio da execução menos onerosa para o devedor. Em assim sendo, 

considerando o princípio da efetividade processual, DEFIRO o pedido. a) o 

crédito será pago pelo (a) requerido 25 parcelas mensais, acrescida de 

juros de 1% ao mês), nos seguintes valores e datas de vencimento (os 

valores são fixos e já estão computados os juros); b) O pagamento das 

parcelas mensais deve iniciar-se em 30 dias a contar desta decisão; c) o 

não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o 

vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a 

oposição de embargos, nos termos do §5°, II do Art. 916 do Digesto 

Processual Civil; d) a parte devedora deverá comprovar os depósitos 

judiciais mediante anexação dos comprovantes aos autos até o primeiro 

dia útil seguinte ao vencimento de cada parcela; e) o(s) credor(es) 

terá(ão) o prazo de 30 dias a partir do vencimento da última obrigação 

pecuniária decorrente deste parcelamento para alegar o descumprimento 

pela parte executada. Cumpridas as diligências acima determinadas, 

aguarde-se o cumprimento do parcelamento ora deferido; e, findos os 

prazos ora concedidos, voltem conclusos. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA VERAO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000010-76.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: FABIOLA VERAO MOURA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. O processo 

comporta extinção, de ofício. Isto porque, o contrato de honorários 

advocatícios foi celebrado por Ana Clara Verão Ribeiro por meio de sua 

representante legal Fabiola Verão Moura. Sendo Ana Clara Verão Ribeiro 

incapaz, não apresenta ela capacidade processual para figurar em juízo 

perante o Juizado Especial Cível, conforme prevê o art. 8º, § único, da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, no que tange a reclamação do douto advogado, 

aquele tem ciência de que os processos virão conclusos na ordem 

cronológica, não havendo possibilidade de se burlar tal ordem. No que 

tange a reclamação contra a assessoria deste magistrado, ressalto que 

causa estranheza tal fato, pois sempre foram anteciiosas com os doutos 

causidicios, sendo inclusive, que por ocasião da vinda da Corregedora foi 

um ponto elogiado pelos advogados presentes na reunião. Por fim, caso o 

douto causídico ainda tenha alguma reclamação, é sabedor de que poderá 

conversar com este magistrado pessoalmente, pois todo o advogado que 

chega neste gabinete é prontamente atendido. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso cabível, arquive-se. Sem custas 

processuais, ex vi legis 54, da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 184944 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/09/2018 às 16hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA CORREIA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)
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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 que promova a regularização do polo passivo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do Art. 321, parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001809-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JACINTHO QUIRINO OAB - GO37878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001833-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO)

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001070-95.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA ANTONIA SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, ajuizada por MARIA ANTONIA 

SANTANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos, em que a parte autora alega 

ter preenchido os requisitos para a concessão do referido benefício 

previdenciário, comprovando, também, o indeferimento administrativo. 

Recebida a inicial, determinou-se a citação do requerido para apresentar 

resposta (ID 13320940), esta advinda à ID 14054724, sem arguição de 

preliminares. Intimada a manifestar no feito (ID 14117765) a parte 

requerente apresentou Impugnação (ID 14388705). Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Decido. Nos termos do Art. 357, caput 

e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. O Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não sendo 

arguidas preliminares. Por outro lado, observo que não há outras 

irregularidades a serem corrigidas. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora. Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 29/08/2018, às 14h30min. Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às Providências Jaciara/MT, 07 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001563-72.2018.8.11.0010. AUTOR: 

GERSON RODRIGUES DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, ajuizada por 

GERSON RODRIGUES DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente qualificadas nos autos, em 

que a parte autora alega ter preenchido os requisitos para a concessão 

do referido benefício previdenciário, comprovando, também, o 

indeferimento administrativo. Recebida a inicial, determinou-se a citação do 

requerido para apresentar resposta (ID 14098955), esta advinda à ID 

14367226, sem arguição de preliminares. Intimada a manifestar no feito (ID 

14384280) a parte requerente apresentou Impugnação (ID 14612778). 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. Nos termos 

do Art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear 

o feito. O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou 

contestação, não sendo arguidas preliminares. Por outro lado, observo 

que não há outras irregularidades a serem corrigidas. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Analisando detidamente os autos, verifico 

a necessidade de realização de audiência, para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Desta forma, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 15h30min. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. 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, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001748-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR)

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES (RÉU)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial o 

valor correto à causa, sob pena de indeferimento da inicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83271 Nr: 3813-66.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREGINILDE SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente a 

exequente para instrua o procedimento com os documentos 

indispensáveis à propositura do pedido de liquidação de sentença, 

especialmente a memória de cálculo, no prazo de 05 dias, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me conclusos os 

autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 09 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 1053-76.2018.811.0010

 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: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA JÉSSICA BOA SORTE 

DE CARVALHO - OAB:369956, TATIANA DELAFINA NOGAROTO - 

OAB:202.682/SP

 Vistos etc....Pois bem.Em relação à ilegitimidade da empresa 

Transportadora Veronese Ltda para figurar no polo passivo da ação, 

entendo não lhe assistir razão.Embora o documento do veículo esta em 

nome da requerida Viação Veronese Ltda, é possível visualizar pelos 

anexos fotográficos encartados aos autos, que o veículo envolvido no 

acidente está todo adesivado com o logotipo da empresa Transportadora 

Veronese Ltda, o que obviamente evidencia sua responsabilidade sobre o 

veículo.Além do mais, conforme Instrumento Particular da 2ª Alteração e 

Consolidação do Contrato Social da Viação Veronese Ltda, houve uma 

cisão parcial com a Transportadora Veronese Ltda. Assim, inegável que 

se trata de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.Acerca 

da responsabilidade solidária das empresas pertencentes ao mesmo 

grupo econômico, vejamos o entendimento jurisprudencial...Assim, afasto 

a alegada ilegitimidade passiva da empresa Transportadora Veronese 

Ltda.Afasto, ainda, a alegada preclusão na juntada do arquivo de mídia 

pelas requeridas, tendo em vista que referidos documentos foram 

juntados na mesma data que a contestação apresentada (Ref: 31 e 32), 

não havendo que se falar em juntada extemporânea.Por fim, DEFIRO a 

denunciação da lide formulada pela parte requerida, da Assor Seguros 

S/A, conforme apólice juntada com a contestação, na forma do artigo 125, 

II, do CPC.Assim, ante a denunciação da lide formulada no prazo legal pela 

parte requerida, DETERMINO a CITAÇÃO da denunciada no endereço 

informado na contestação para responder a denunciação no prazo legal, 

sob as consequências do art. 128 do CPC, devendo ser realizada na 

forma e no prazo do artigo 131 do CPC pelo denunciante.Expeça-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 501 Nr: 9-28.1995.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ORIDES JOÃO ROSIN, NELCI LAZAROTTO 

ROSIN, FRANCIELLE ROSIN, PRISCILA ROSIN GONÇALVES, ROBSON 

CROSUÉ ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Núcia De Marchi - 

OAB:4.647, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107537 Nr: 9916-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411

 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), e ainda, considerando o Alvará retro, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29329 Nr: 2117-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 2295-70.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA GONÇALVES MACEDO, SELINA GONÇALVES 

DE MACEDO, JONAIR GONÇALVES MACEDO, CELCIMAR GONÇALVES 

LEAL, JOSUÉ GONÇALVES MACEDO, SELIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ FERREIRA DE MACEDO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Intime-se o inventariante para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, 

Certidão negativa de débitos estaduais, municipais, e certidão negativa de 

débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.

Aportando aos autos, conclusos para homologação do plano de partilha.

Intime-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45552 Nr: 453-02.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARIO VIANA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 24/10/2018, às 10h:00min, que se realizará nas 

dependêcias do Fórum desta Comarca de Jaciara - MT, devendo as partes 

comparecerem acompanhadas de seus assistentes técnicos, caso 

tenham indicado, bem como a parte autora de posse de seus exames 

médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 8193-98.2017.811.0010

 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: Ana Jara Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, SAULO VINICIUS DE MORAES - OAB:19046/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99297 Nr: 5775-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA APARECIDA DA 

SILVA - OAB:21753/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, mantenho a decisão que indeferiu o benefício da Justiça 

gratuita, e determino a intimação da requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher 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.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, 03 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101827 Nr: 6962-36.2017.811.0010

 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: SIRLENE AGUIAR DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc. ...Assim, a cada vencimento pago à parte autora, renova-se 

seu direito a questioná-lo, sem excluir, é claro, a prescrição sobre os 

valores vencidos antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 

Trata-se, pois, de relação jurídica de trato sucessivo, renovada mês a 

mês.Dessa forma, rejeito a prejudicial arguida.De outra banda, observo 

que não há outras irregularidades a serem corrigidas.Partes legítimas e 

bem representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido os requisitos legais do benefício 

previdenciário em tela. Analisando detidamente os autos, verifico a 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da qualidade 

de segurado rural da parte autora.Desta forma, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 15h00min.Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

ProvidênciasJaciara/MT, 08 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1268-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIGOZZI BIUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO/SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - 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, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34424 Nr: 1980-23.2010.811.0010

 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: MAURO DE PAULA, ROSANGELA APARECIDA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 2096-53.2015.811.0010
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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: Efigenia da Silva Capato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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.: 56913 Nr: 1241-11.2014.811.0010

 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: TCDLL, TLDLL, THLL, IRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Tendo em vista que o presente processo já teve desfecho, conforme 

sentença de fls. 88/92, bem como já houve a quitação integral do débito 

(fls. 130/134), com a comprovação de inclusão do benefício de pensão 

por morte, (fl. 153/154), arquive-se com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19272 Nr: 759-44.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVIEIRA - OAB:3.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas, se 

houver, pela parte exequente.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 03 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48391 Nr: 33-60.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DOS SANTOS-ME, JOSÉ 

BATISTA DOS SANTOS, FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual as partes se 

compuseram amigavelmente, cujo acordo foi homologado por este juízo, 

suspendendo-se o curso da presente ação (fl. 70).

Posteriormente, a exequente compareceu aos autos informando o 

descumprimento do acordo e requerendo a intimação do executado para 

que efetue o pagamento do débito remanescente (fls. 71/72).

Deve-se destacar que em caso de descumprimento antes do término do 

prazo, o processo executivo retomará seu curso normal nos exatos 

termos do que preceitua o parágrafo único do artigo 922 do Código de 

Processo Civil.

Assim, atualizado o valor do débito (fl. 72), intime-se o executado, para 

que pague o débito remanescente, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, conforme decisão de fl. 60, bem como, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

necessário para a satisfação de seu crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10826 Nr: 1364-29.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO ANTÔNIO THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco 

Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 617/618, e determino nova expedição de carta 

precatória para a comarca de Paraguaçu Paulista/SP visando a penhora 

do imóvel indicado às fls. 555/556.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 2848-59.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel da Silva Rita de Oliveira

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10490 Nr: 1041-24.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.R.F.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERÔNICA PEREIRA DE SOUZA, AUDENIA 

FLÁVIA PEREIRA DE SOUZA, ALEXANDRE ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, JOSÉ LUIZ DA SILVA - OAB:7458-A/MT, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 
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autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62835 Nr: 440-61.2015.811.0010

 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: Francisca Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 181 Nr: 200-05.1997.811.0010

 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: GERALDO RODRIGUES FILHO, ILZA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES, ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, SÔNIA MARIA BARBOSA 

RODRIGUES, GILSON RODRIGUES, MARIA CELESTE FERREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

VILMA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCASSINO JOSÉ TOMAS - 

OAB:MT 3612-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno os autores em custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, 

§8°, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e nada postulado, 

certifique-se e desapense-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- 

MT, 03 de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 284 Nr: 520-21.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISMÉRIA DA SILVA, CLARINDA 

ESMÉRIA DOS SANTOS, TEREZINHA XAVIER DE AQUINO, OSVALDINA 

CÂNDIDO FERREIRA, DINAIR ESMÉRIA DA SILVA, VILMONDES FERREIRA 

PAES, MARIA AUGUSTA DE AQUINO NOGUEIRA, VILMAR XAVIER DE 

AQUINO, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, WAGUINER XAVIER DE AQUINO, 

VALDEMES XAVIER DE AQUINO, VALDEMOM XAVIER DE AQUINO, 

SELMA XAVIER DE AQUINO, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER, 

GERALDO RODRIGUES FILHO, ILZA MARIA DA SILVA RODRIGUES, 

ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, SÔNIA MARIA BARBOSA RODRIGUES, 

GILSON RODRIGUES, MARIA CELESTE FERREIRA RODRIGUES, GRIMALDO 

DERÇO FERREIRA, EMIVALDO JOSÉ FERREIRA, ADEVANILDO JOSÉ 

FERREIRA, ANDREIA AIRES DE AQUINO, OLIVALDO DOS SANTOS 

FERREIRA, ROSELI APARECIDA FERREIRA, LUCIENE APARECIDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B, DÉCIO MILNITZKY - OAB:36.474-SP, ELIZETE MORALES 

BEZERRA - OAB:5.234-MT, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903, 

KARINA PELOI - OAB:6602/MT, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS - OAB:7703/MT, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Processo: 520-21.1998.811.0010

Código nº 284

Requerente: Virmondes Ferreira da Silva Junior

Requeridos: Maria Isméria da Silva e Outros

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes devedoras, na pessoa de seus respectivos 

advogados (as), para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a 

quantia devida descrita nos cálculos de fls. 3.391/3.398, sob pena do 

acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso 

de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da 

dívida, poderão os executados no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte dos devedores, intime-se o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do débito e 

requerer o que entender de direito, vindos os autos posteriormente 

conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34577 Nr: 2133-56.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 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, ACOLHO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 

128/129 e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

excipiente às fls. 131/138 no valor R$ 70.620,76 (setenta mil seiscentos e 

vinte e setenta e seis centavos).Sem custas e honorários.Prossiga a 

execução.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, expeçam-se as 

guias requisitando os pagamentos dos créditos devidos por meio de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório Judicial a título dos 

honorários advocatícios e do crédito geral, encaminhando-os ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1a Região com cópia de todo o 

necessário.Empós, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na 

distribuição, até a informação de disponibilização dos créditos pelo 

executado.Disponibilizado os créditos pela executada, intime-se a 

exequente por meio de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta e banco para o depósito judicial, bem como, em igual 

p razo ,  man i fes ta r  e  requere r  o  que  en tende r  de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 07 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 117641 Nr: 4584-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA HELENA 

PINHEIRO MOREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, intime-se a parte autora para que EMENDE A INICIAL, 

COMPROVANDO 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, 9 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108569 Nr: 511-58.2018.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAGDS, KNGDS, FPF, LKGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 Processo nº. 511-58.2018.811.0010

Código 108569

VISTOS ETC,

Kauanne Aparecida Gonçalves da Silva, Kelly Naiane Gonçalves da Silva 

e Larissa Kristina Gonçalves da Silva, representadas por sua genitora 

Fernanda Pereira Furtado, ajuizaram “Ação de Alimentos com Alimentos 

Provisórios”, em face de Lessandro Gonçalves da Silva, todos 

qualificados nos autos.

Alimentos provisórios fixados à ref. 04, bem como concedido o benefício 

da gratuidade da justiça.

As partes formularam acordo extrajudicial, buscando, assim, a 

homologação e extinção da presente demanda (ref. 09)

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo firmado entre as 

partes (ref. 22).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, e 

cuidaram para que os direitos da criança fossem devidamente 

resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado.

Ademais, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo firmado 

entre as partes.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 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.: 45013 Nr: 2804-79.2010.811.0010

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARBEL CARLONI SALZEDAS - 

OAB:213865/SP, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/41, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a constituição de servidão administrativa e imissão na posse 

definitiva em favor da requerente sob parte do imóvel objeto da matrícula 

nº R/4.081, CRI de Jaciara-MT, ...de indenização apurado no Laudo Pericial 

de fls. 268/329, qual seja, R$ 71.802,08 (setenta e um mil, oitocentos e 

dois reais e oito centavos), que incidirão correção monetária pelo índice 

INPC partir da conclusão da perícia, bem como juros de mora a partir desta 

data.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ratifico a liminar de fls. 91/95.Intime-se a requerente por meio de seus 

advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar nos autos a 

diferença do valor indenizatório em favor do proprietário do 

imóvel.Expeça-se mandado de averbação ao 1º Cartório de Registros de 

Imóveis da cidade de Jaciara/MT para averbar de forma definitiva à 

margem da matrícula nº R/4.081 a existência da servidão judicialmente 

declarada.Nos termos dos artigos 30, do Decreto-Lei 3.365/41 e 86 do 

CPC, condeno proporcionalmente as partes no pagamento das custas 

judiciais que será calculada com base no valor indicado no Laudo Pericial 

a título de indenização da área serviente, bem como em honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2º do CPC), cabendo à autora 70% (setenta por 

cento) das custas e honorários e 30% (trinta por cento) ao requerido 

.Transitada em julgado e nada postulado, observado o cumprimento 

integral desta decisão, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

09 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95711 Nr: 4074-94.2017.811.0010

 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: ANA PAULA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN WAKI LEITE - 

OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 11 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do autor 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 11763-63.2015.811.0010

 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: LORMINO BISPO DE SOUZA, GLORACIR NEVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO AGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - 

SICREDI VALE DO CERRADO, ICATU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 44 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação dos requeridos 

para contrarrazoarem a apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93720 Nr: 3187-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGR, MVFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAUSTINO 

PEREIRA - OAB:16834

 Processo n.º 3187-13.2017.811.0010

Código 93270
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Exequente: Marcos Vinicius Faustino Rocha, menor impúbere, 

representado por sua genitora Eliane Gomes Rocha.

Executado: Valdec Faustino da Costa

VISTOS ETC,

 Marcos Vinicius Faustino Rocha representados por sua genitora Eliane 

Gomes Rocha ajuizou “Cumprimento de Sentença de Alimentos” em face 

de Valdec Faustino da Costa, objetivando receber os alimentos acordados 

nos autos de n° 1125/2003.

À ref. 19, o executado juntou comprovante de pagamento.

Em petição de ref. 23, a autora informou que houve o pagamento integral 

do débito, requerendo assim, o arquivamento 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.

Defiro o pedido de ref. 18.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 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.: 97269 Nr: 4783-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4783-32.2017.811.0010

Código nº. 97269

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º 

do CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001855-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SERAFIM MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001855-57.2018.8.11.0010. AUTOR: 

RAQUEL SERAFIM MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Raquel Serafim Martins ajuíza a presente “Ação de 

Restabelecimento de Aauxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez”, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, 

liminarmente, que seja concedido o benefício auxílio-doença imediatamente 

e enquanto persistir a enfermidade. Para tanto, alega ser segurada 

facultativa da previdência social e estar impossibilitada para o trabalho em 

decorrência do seu estado de saúde. Requer os benefícios da justiça 

gratuita. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Decido. 1. 

Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta 

deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, 

verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Da tutela provisória de urgência. O pedido de 

tutela urgência em caráter liminar está amparado no Novo Código de 

Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

assistencial em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no 

seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da 

medida de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso dos autos, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer 

adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte 

contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de urgência da tutela. Antes de determinar a citação da autarquia 

federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular 

n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação da autarquia requerida para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 
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às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, nomeando, para 

tanto, a médica perita Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

13h00min para realização da perícia. iii) A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. v) 

Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, 

nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código de Processo Civil. vi) 

Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de 

pedido de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar 

informações acerca da necessidade de acompanhamento permanente de 

terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as 

determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia 

requerida para responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar 

do mandado os laudos periciais, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Após, 

certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 10 de agosto de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 95513 Nr: 3984-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO, 

Cpf: 06231065154, Rg: 27557332, Filiação: Maria das Graças da Silva 

Pinto e Cicero José Pinto, data de nascimento: 09/07/1997, brasileiro(a), 

natural de São José do Belmonte-MT, convivente, garota de programa, 

Telefone 66-9903-0514. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO, brasileira, solteira, 

desempregada, filha de Cícero José Pinto e Maria das Graças da Silva 

Pinto, nascido em 09/07/1997, natural de Jaciara/MT, residente e 

domiciliado na Rua Azaleia, s/n°, Jardim Aurora, nesta cidade e Comarca 

de Jaciara; pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 10 de abril de 

2017 por volta das 04h30min., na Avenida Marajá, Bairro Planalto, nesta 

cidade e Comarca de Jaciara, a denunciada VANESSA BATISTA DA 

SILVA PINTO, com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) porção 

de substância do tipo pasta base de cocaína, para consumo pessoal, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Consta dos autos que na data dos fatos, ao realizarem rondas na cidade 

de Jaciara, os policiais militares visualizaram a denunciada em atitude 

suspeita, em virtude do que o abordaram e encontraram consigo 01 (uma) 

porção de pasta base de cocaína, sendo que uma vez questionada, a 

denunciada confirmou a propriedade da droga. Uma vez realizado o 

exame de constatação preliminar (f. 10), confirmou-se que a droga 

apreendida com a denunciada tratava-se de pasta base de cocaína, 

substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física 

e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 344/98, da ANVISA. Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO, como incursa nas disposições do 

artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta 

preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final ser condenada. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. SD PM Machado, testemunha, f. 06. 

02. SD PM Rogério, testemunha, f. 06. Jaciara, 12 de junho de 2017. JOSÉ 

JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal da acusada VANESSA BATISTA DA 

SILVA PINTO conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 45).Cite-se a acusada via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 01 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 6595-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO RICARDO DA SILVA, Cpf: 

11193613469, Rg: 2782411-0, Filiação: Maria de Lourdes da Silva e 

Antônio Manoel da Silva, data de nascimento: 12/03/1988, brasileiro(a), 

natural de São José da Laje-AL, convivente, pedreiro, Telefone 

66-3460-3321. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra CÍCERO RICARDO DA SILVA, brasileiro, convivente, pedreiro, filho 

de Antônio Manoel da Silva e Maria de Lourdes da Silva, nascido em 

12/03/1988, natural de São José da Laje/AL, residente e domiciliado no 

Bairro Vila Érica, próximo ao Bar Tropical, São Pedro da Cipa, pela prática 

dos seguintes fatos delituosos: No dia 12 de agosto de 2017, por volta das 

17h, no km 04 da rodovia MT 457, zona rural deste município e Comarca de 

Jaciara, o denunciado CÍCERO RICARDO DA SILVA, com consciência e 

vontade, conduziu o veículo Fiat Uno, cor branca, placas MWC-3420, com 

sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 353 de 575



apresentando concentração alcoólica nos pulmões correspondente a 0,46 

mg/l, conforme teste de alcoolemia (bafômetro) de f. 20. Com efeito, 

consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar realizava um 

bloqueio na Rodovia MT 357, sendo que ao abordar o denunciado, os 

policiais perceberam que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, 

diante do que foi realizado o teste do bafômetro, que constatou o índice 

alcoólico de 0,46 mg/l. Interrogado na polícia civil, o próprio denunciado 

confessou que antes de dirigir, estava nas cachoeiras, onde havia 

ingerido algumas cervejas. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia CÍCERO RICARDO DA SILVA como 

incurso nas disposições do artigo 306, caput, do CTB, razão pela qual 

requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o 

para apresentar resposta à acusação (art. 396 CPP) e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com 

observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de 

Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Marcelino Cezar de Oliveira Vera, 

policial militar, f. 03; 02. Leonézio Pereira Gomes, policial militar, f. 05. 

Jaciara, 25 de setembro de 2017 JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado CÍCERO RICARDO DA SILVA 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (Ref. 45).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 01 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110890 Nr: 1600-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONH HERBERT DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONH HERBERT DA SILVA MORAIS, Cpf: 

03745423178, Rg: 22038825, Filiação: Maria Leite da Silva e Juscelino 

Barros de Morais, data de nascimento: 31/05/1990, brasileiro(a), 

convivente, motorista, Telefone 66-99603-4493. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

JONH Herbert da Silva Morais, brasileiro, convivente, motorista, portador 

do RG n° 22038825 SSP/MT e CPF n° 037.454.231-78, filho de Juscelino 

Barros de Morais e Maria Leite da Silva, nascido em 31/05/1990, natural de 

Rondonópolis/MT, residente e domiciliado na Rua Itauna, n° 199, Bairro 

Santo Antônio, nesta cidade de Jaciara/MT, pela prática do seguinte fato 

delituoso: Fábio Paulo da Costa Latorraca 01° FATO - LESÃO CORPORAL. 

Consta dos autos que no dia 27 de Fevereiro de 2018, neste município e 

Comarca de Jaciara, o denunciado JONH Herbert da Silva Morais, com 

consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a 

mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Emylaine Mirella Souza de 

Oliveira, sua (ex) convivente, causando-lhe escoriações em seu pescoço, 

seios e ombro. 02° FATO- AMEAÇA No mesmo local, em data não definida, 

o denunciado JONH, com consciência e vontade, ameaçou a vítima 

Emylaine Mirella Souza de Oliveira de matá-la. HISTÓRICO DOS FATOS 

Consta do incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a polícia militar 

recebeu denúncia de que no endereço supracitado ocorria violência 

contra a mulher. Ao chegar no local foi constatado a veracidade dos 

fatos, motivo pelo qual o denunciado JONH e a vítima Emylaine foram 

levados a delegacia. A vítima declara que conviveu com o denunciado 

durante 01 (um) ano e 06 (seis) meses e que ele não aceita a separação e 

a acusa de traição, motivo pelo qual passou a agredi-la fisicamente, 

tentado sufocá-la com o travesseiro e coberta. A vítima então se levantou 

e tentou fugir do acusado, pegou uma faca para se proteger e desferiu 

golpes em seu convivente para cessar as agressões. Contudo, a vítima 

declara que não é a primeira vez que é agredida pelo acusado, sendo que 

ele já usou uma pistola “ponto quarenta” prata para ameaçá-la de morte e 

que sempre diz que por experiência anterior “é bom não deixar marcas no 

corpo da pessoa, se não, sai no exame e fica preso ”, motivo pelo qual 

usa a coberta para sufocar a vítima. Fábio Paulo da Costa Latorraca A 

autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo 

Boletim de Ocorrência n.° 2018.66790 (fls. 17/18-IP), em sintonia com os 

depoimentos colhidos nos autos. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, DENUNCIA: *JONH Herbert da Silva Morais, já 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, 

“f”, do Código Penal nos moldes do artigo 5o, inciso I da Lei 11.340/2006. 

Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo o 

denunciado citado para, querendo, apresente defesa, prosseguindo-se o 

feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado 

nas penas dos artigos acima mencionados, notificando as testemunhas 

arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução. ROL DE 

TESTEMUNHAS 1. Gleiton Duarte dos Santos, policial militar, fl. 03; 2. 

Kleverson Apaecido da Silva, policial militar, fl. 04; 3. Emylaine Mirella 

Souza de Oliveira, vítima, fl. 07. Jaciara, 19 de Abril de 2018. FÁBIO 

PAULO DA COSTA LATORRACA Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado JONH HERBERT DA SILVA 

MORAIS conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 24).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 01 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96573 Nr: 4487-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS, Rg: 

1512424, Filiação: Antonio Paulino dos Santos e Maria do Carmo Barbosa, 

data de nascimento: 11/12/1977, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de 

Antônio Paulino dos Santos e Maria do Carmo Barbosa, nascido em 

11/12/1977, portador do RG sob o nº 1.512.424-SSP/AL, residente e 
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domiciliado na Fazenda Feliz Deserto (Pedro Omena), Zona Rural, Joaquim 

Gomes/AL, pela prática do seguinte fato delituoso: Entre os meses de julho 

e setembro de 2012, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o 

denunciado, com consciência e vontade, 01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE JACIARA deixou, sem justa causa, de prover a subsistência 

de sua filha menor de 18 anos, ora vítima, Jéssica da Silva Santos, 

faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada. De 

acordo com as cópias que seguem em anexo, apesar de condenado pelo 

juízo da 3ª Vara desta Comarca a pagar pensão alimentícia à vítima, sua 

filha, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo (Processo n.º 

28889-31.2011 - Código 47659, Comarca de Jaciara/MT), o denunciado 

não cumpriu integralmente com suas obrigações no período acima 

aprazado. Em razão disso, a vítima, representada por sua genitora, Sra. 

Jaciana Maria da Silva, ingressou com um processo de execução de 

alimentos, visando o recebimento dos valores não pagos. Todavia, apesar 

de devidamente citado da ação, o incriminado não efetuou o pagamento da 

dívida, e sequer apresentou justificativa para o atraso, razão pela qual foi 

decretada a sua prisão civil. Portanto, o denunciado deixou 

intencionalmente de prover os recursos necessários para a subsistência 

de sua filha Jéssica da Silva Santos por reiteradas vezes, deixando claro 

seu dolo de abandono material de sua prole. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GENIVALDO 

PAULINO DOS SANTOS como incurso nas disposições do artigo 244, 

caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final 

serem condenado. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo 

arrolada para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. 

Jaciana Maria da Silva, genitora da vítima. Jaciara, 23 de junho de 2017. 

JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS, pelo crime 

previsto no artigo 244, caput, do Código Penal. Presentes indícios 

suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os 

seus termos e para todos os efeitos.Citem-se os réus para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, os acusados poderão 

arguir preliminares e alegarem tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverão 

os réus serem indagados se possuem condições de constituir advogado 

nos autos, ou se pretendem a nomeação de advogado dativo. Devem ser 

advertidos, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já 

nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando os 

acusados afirmarem não possuírem condições para contratarem um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 1970-03.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FÉLIX DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN FÉLIX DA COSTA, Cpf: 

01015122108, Rg: 1012172-2, Filiação: Roseno Fernandes da Costa e 

Eugenia Bispo Barbosa, data de nascimento: 02/10/1980, brasileiro(a), 

natural de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

66-9664-4095. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra IVAN FÉLIX DA COSTA, brasileiro, convivente, desempregado, filho 

de Roseno Felix da Costa e Eugenia Bispo Barbosa , nascido em 

02/10/1980, natural de Rondonópolis/MT, com endereço na Rua Kaiuás, n° 

1148, Bairro São Sebastião, nesta cidade e Comarca de Jaciara, pelo 

seguinte fato delituoso: No dia 15 de abril de 2015 por volta das 08h00min., 

nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado IVAN FÉLIX DA COSTA 

, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionário 

público. Consta dos autos que na data do fato, o denunciado foi conduzido 

coercitivamente pela Polícia Militar por desobedecer a ordem legal de 

intimação, do Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, 

para comparecer à Sessão do Tribunal do Júri. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IVAN FÉLIX DA 

COSTA, como incurso nas disposições do artigo 330, do Código Penal, 

razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e 

autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. SGT PM Leonézio, policial militar, f. 06; Jaciara, 08 

de agosto de 2016. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de IVAN FÉLIX DA COSTA, com incurso no artigo 330, 

do Código Penal. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os 

efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir 

advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. 

Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo 

legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica 

desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o 

acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou 

quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a 

defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias 

do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de 

instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o 

requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 95312 Nr: 3886-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON MAICON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERSON MAICON SILVA, Cpf: 

05552283120, Rg: 1846351, Filiação: Edna Maxlena da Silva Soares, data 

de nascimento: 03/10/1995, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-99614-5193. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra EVERSON MAICON SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, filho de 

Edna Maxlena da Silva Soares, nascido em 03/10/1995, natural de 

Corumbá/MS, residente e domiciliado na Rua RL, nº 400, Jardim Leblon, 

nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, pela prática do seguinte fato 

delituoso: No dia 23 de maio de 2016 por volta das 14h30min., nesta 

cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado EVERSON MAICON SILVA, 

com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) porção de substância 

do tipo maconha, para consumo pessoal, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que 

na data dos fatos, em rondas pela cidade de Jaciara, os policiais militares 

visualizaram o denunciado em atitude suspeita e, após o abordarem e 

realizarem uma revista minuciosa, encontraram próximo do mesmo 01 

(uma) porção de substância do tipo maconha, que foi apreendida pela 

polícia. Uma vez realizado o exame de constatação preliminar (f. 24/25), 

confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado tratava-se de 

maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar 

dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 344/98, da 

ANVISA. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia EVERSON MAICON SILVA, como incurso nas disposições do 

artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. SGT PM Leonézio, policial militar, f. 

06; 02. SD PM Tenório, policial militar, f. 06. Jaciara, 31 de julho de 2017. 

JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado EVERSON MACION SILVA 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (Ref. 36).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 64412 Nr: 971-50.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA, Cpf: 

02140031407, Rg: 1549220, Filiação: Maria Gomes de Souza e Helio Lima 

dos Santos, data de nascimento: 07/05/1976, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-AL, casado(a), serviços gerais, Telefone 66-99327482. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA, brasileiro, casado, serviços gerais, 

filho de Hélio Lima dos Santos e Maria Gomes de Souza, nascido em 

07/05/1976, natural de Piranhas/AL, com endereço na Rua Tapuias, n° 53, 

Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara, pela prática do 

seguinte fato delituoso: 01º FATO. No dia 02 de março de 2015 por volta 

das 08h30min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado JOSÉ 

CARLOS LIMA SOUZA, com consciência e vontade, expôs a perigo a vida 

ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim 

de educação, abusando de meios de correção ou disciplina. Narra o 

caderno investigativo que na data dos fatos, a vítima ligou o fogão para 

esticar o papel de sua pipa, sendo que naquela ocasião, a mesma 

esqueceu o fogão ligado e foi para seu quarto. Em seguida, ao ver o fogão 

aceso, o denunciado dirigiu-se ao quarto do seu filho e o indagou acerca 

do ocorrido, a vítima informou que “não liguei o fogão pra nada”, por isso, 

o denunciado agrediu a criança com um soco em seu olho esquerdo, 

ultrapassando claramente os limites estabelecidos em seu direito de 

correção. Tais agressões causaram na vítima as lesões corporais 

descritas no Laudo Pericial (f. 16/17). Segundo consta, o denunciado 

abusa dos meios de correção e disciplina, sendo muito agressivo e ríspido 

com a criança quando ela pratica travessuras. 02º FATO. Consta que nas 

mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOSÉ CARLOS 

LIMA SOUZA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal 

da vítima José Kawan Nunes de Souza Lima, seu filho, causando-lhe as 

lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de f. 16 dos 

autos. Como já narrado alhures, após o seu filho cometer uma travessura, 

o denunciado agrediu o mesmo com um soco em seu olho esquerdo, 

ultrapassando, os limites estabelecidos em seu direito de correção, 

causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (f. 16/17). Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ 

CARLOS LIMA SOUZA, como incursa nas disposições do artigo 136, § 3º, 

c.c. artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, em concurso formal, razão 

pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, 

citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final 

ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 

01. Janete Nunes de Souza, testemunha, f. 10; 02. José Kawan Nunes de 

Souza Lima, vítima, f. 08. Jaciara, 10 de maio de 2017. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o pedido Ministerial 

formulado nos autos (ref. 17).Cite-se o acusado via edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96090 Nr: 4255-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE SOUZA SANTOS, ROSELI DIAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELI DIAS DA SILVA, Cpf: 

00915722151, Rg: 16175840, Filiação: Maria Ana Dias da Silva, data de 

nascimento: 02/03/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 66-99956-5702. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra 01. REGIANE DE SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, 

desempregada, filho de Rosalino Gomes dos Santos e Maria de Souza 

Santos, nascido em 31/01/1992, natural de Jaciara/MT, residente e 

domiciliado na Rua Jaciporã, n° 150, Vila Planalto, nesta cidade e Comarca 

de Jaciara; e 02. ROSELI DIAS DA SILVA, brasileira, solteira, 

desempregada, filha de Maria Ana Dias da Silva, nascida em 02/03/1974, 

natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Fulador, 

s/nº, Vila Érica, na cidade de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de 

Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 01º FATO. No dia 

04 de junho de 2016, na Rua Ceci, n° 900, no Bairro Santo Antônio, nesta 

cidade e Comarca de Jaciara, a denunciada REGIANE DE SOUZA 

SANTOS, juntamente com outro indivíduo não identificado, com 

consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação 

de condutas, subtraíram, em proveito comum, 07 (sete) pares de sandália, 

01 (um) tênis, 04 (quatro) perfumes, 01 (uma) bolsa, 01 (uma) mochila, 01 

(um) notebook, 01 (um) par de aliança de ouro, R$ 2.300 (dois mil e 

trezentos reais), bem como diversas roupas e bijuterias, de propriedade 

da vítima Elizia Maria Ferreira Batista. Com efeito, consta dos autos que na 

data dos fatos, a denunciada adentrou na residência da vítima juntamente 

com um outro indivíduo não identificado e ambos furtaram os objetos 

descritos alhures, bem como possivelmente praticaram sexo na cama da 

vítima Elizia, tendo em vista que a mesma teria encontrado um preservativo 

usado em cima de referido móvel. Ato contínuo, após adentrar em sua 

residência, a vítima encontrou sua casa revirada e, depois de uma 

averiguação no local, sentiu falta de 07 (sete) pares de sandália, 01 (um) 

tênis, 04 (quatro) perfumes, 01 (uma) bolsa, 01 (uma) mochila, 01 (um) 

notebook, 01 (um) par de aliança de ouro, R$ 2.300 (dois mil e trezentos 

reais), bem como diversas roupas e bijuterias, por isso dirigiu-se à 

Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência. Após diligências 

no intuito de encontrar os envolvidos em tal delito, os policiais 

depararam-se com a delinquente Regiane, sendo que depois de mostrarem 

fotografias da mesma para a vítima, essa última reconheceu as roupas 

que a denunciada estava trajando como sendo de sua propriedade, motivo 

pelo qual os policiais a prenderam em flagrante de delito. Interrogada, a 

denunciada Regiane confessou parcialmente os fatos imputados à mesma, 

porquanto narrou que entrou pela janela da residência da vítima e lá 

subtraiu apenas as mochilas, roupas e perfumes. 02º FATO. No dia 04 de 

junho de 2016, nesta cidade e Comarca de Jaciara, a denunciada ROSELI 

DIAS DA SILVA, com consciência e vontade, adquiriu coisa que sabia ser 

produto de crime, consistente em 01 (uma) calça e 01 (um) par de 

sandálias, de propriedade da vítima Elizia Maria Ferreira Batista. Com 

efeito, consta nos autos que após subtraír os objetos já mencionados, que 

pertenciam à vítima Elizia Maria Ferreira Batista, a denunciada Regiane 

vendeu alguns dos produtos para a denunciada Roseli, sendo que essa 

última adquiriu 01 (uma) calça e 01 (um) par de sandálias pelo valor de R$ 

15,00 (quinze reais), valor esse muito abaixo do convencional de 

mercado. Por fim, ao ser interrogada em sede policial, a implicada Roseli 

confessou ter adquirido a calça e o par de sandálias pelo valor de R$ 

15,00 (quinze reais), entretanto não exigiu nenhuma nota fiscal que 

comprovasse a sua licitude, restando evidente pelas circunstâncias do 

fato e também por tratar-se a “vendedora” da denunciada Regiane, notória 

usuária de drogas desta cidade, que Roseli tinha plena ciência da origem 

ilícita dos bens. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia REGIANE DE SOUZA SANTOS como incursa nas 

disposições do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal e ROSELI DIAS DA 

SILVA como incursa nas disposições do artigo 180, caput, do Código 

Penal razão pela qual requer que seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-as para apresentarem resposta preliminar e 

se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final serem condenadas. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. CB PM Delmondes, testemunha, f. 

03; 02. SD PM Henrique, testemunha, f. 04; 03. Elizia Maria Ferreira Batista, 

vítima, f. 06. Jaciara, 26 de junho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI 

JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

impulsionamento por certidão.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 3001-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAUJO, Rg: 

34161794-6, Filiação: Terezinha Frazãode Araujo e Domingos Miranda de 

Araújo, data de nascimento: 29/11/1971, brasileiro(a), natural de 

Timbiras-MA, solteiro(a), Telefone 66-98129-7578. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO”, brasileiro, 

solteiro, operador de máquinas, filho de Domingos Miranda de Araújo e 

Terezinha Frazão de Araújo, nascido em 29/11/1971, natural de 

Timbiras/MA, residente e domiciliado na Rua Tocantins, n° 225, Bairro 

Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, pela prática do 

seguinte fato delituoso: No dia 23 de abril de 2017, por volta das 

23h50min., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado ANTÔNIO 

FRAZÃO DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO”, com consciência e vontade, 

conduziu o veículo Fiat Uno, Placas NJK – 8416, com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo em vista os 

sintomas declarados pelos policias que realizaram sua prisão (Auto de 

Constatação de f. 15/19), bem como confissão do próprio denunciado e 

teste de etilômetro. Consta dos autos que na data dos fatos, policiais 

rodoviários federais atenderam a um acidente de trânsito sem vítimas na 

BR- 364, KM 371, onde constataram que um dos motoristas era o implicado 

Antônio. Em seguida, os policiais constataram nitidamente que o 

denunciado tinha ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, 

pois ele demonstrou sinais claros de embriaguez, quais sejam, 

dificuldades na fala, olhos avermelhados e desequilíbrio, entre outros, 

sendo que após ser submetido ao teste do etilômetro, constatou-se a 

presença de 0,726 mg/l de álcool no organismo do denunciado, conforme 

f. 18 dos autos. Por fim, uma vez inquirido, o denunciado confessou que 

estava ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO FRAZÃO 

DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO” como incurso nas disposições do artigo 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. Sérgio Gomes da Silva, policial rodoviário federal, 

f. 03; 02. Itamar da Rocha Barros Filho, policial rodoviário federal, f. 05. 
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Jaciara, 29 de maio de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANTONIO FRAZÃO DE ARAÚJO, com incurso no 

artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Presentes indícios 

suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os 

seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado 

se tem condições de constituir advogado nos autos, ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não 

apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a Defensora 

Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não possuir 

condições para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o 

prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 8304-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO SOUZA SANTOS, Cpf: 

55940633153, Rg: 0851872-6, Filiação: João Severino dos Santos e 

Laurizete Pereira Souza, data de nascimento: 12/03/1966, brasileiro(a), 

natural de Pau Brasil-BA, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra REINALDO SOUZA SANTOS, brasileiro, solteiro, operador de 

máquinas, filho de João Severino dos Santos e Laurizete Pereira Souza, 

nascido em 12/03/1966, natural de Pau Brasil/BA, residente e domiciliado 

na Rua Beatriz, s/nº, Jardim Clementina, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 24 de outubro 

de 2017, por volta das 23h50min., neste município e Comarca de Jaciara, o 

denunciado REINALDO SOUZA SANTOS, com consciência e vontade, 

conduziu a motocicleta Honda CG Titãn, placa JYP-5940, com sua 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

apresentando o elevado índice de 1.19 mg/l no teste do bafômetro, 

conforme f. 17 dos autos. Consta dos autos que na data dos fatos, 

policiais militares estavam realizando patrulhamento na cidade de Jaciara, 

quando visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 

Titãn, placa JYP-5940 e avistaram que o implicado perdeu o controle do 

veículo e caiu ao solo. Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado 

e constataram que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, diante do 

que o convidaram para realizar teste de alcoolemia. Por ocasião de 

referido teste, foi confirmado que aquele havia ingerido bebida alcoólica 

(vide Teste Etílico de f. 17), apresentando índice alcoólico muito superior 

aos 0.30 mg/l previstos em lei previstos em lei. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia REINALDO SOUZA 

SANTOS como incurso nas disposições do artigo 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se 

nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. 

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para 

oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Leonézio 

Pereira Gomes, policial militar, f. 03; 02. Rafael Alexandre Almeida Oliveira, 

policial militar, f. 04. Jaciara, 06 de novembro de 2017. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado REINALDO SOUZA SANTOS 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (Ref. 24).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 76394 Nr: 908-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON APARECIDO DA COSTA, Cpf: 

86446231172, Rg: 1.180.238-3, Filiação: Hilda de Souza Costa e Dino 

Norberto da Costa, data de nascimento: 13/05/1974, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, separado(a) judicialmente, pedreiro, Telefone 66 9962 

5013. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para ABSOLVER o réu EDILSON APARECIDO DA COSTA, devidamente 

qualificado nos autos, pelo crime previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 

61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal e, por consequência, 

CONDENA-LO, como incurso na pena prevista no artigo 329, cabeça, do 

Código Penal.Em obediência ao princípio da individualização da pena, 

passo a dosar-lhe a respectiva pena a ser aplicada em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.Analisadas 

as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus 

antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura 

circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em 

observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos 

nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve 

sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito 

de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu 

desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; 

as circunstâncias são normais ao tipo, nada tendo a valorar; as 

conseqüências são normais ao tipo, uma vez que não repercutiu na 

esfera extrapenal; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as 

circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime em 02 (dois) 

meses de detenção.Não concorrem circunstâncias atenuantes da 

pena.Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do 
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Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena 

anteriormente imposta em 10 (dez) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) 

meses e 10 (dez) dias de dentenção. Não concorrem causas de 

diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

privativa de liberdade anteriormente dosada.Fixo como regime inicial de 

cumprimento de pena o SEMIABERTO, conforte artigo 33, § 2°, “b”, do 

Código Penal, uma vez que o réu é reincidente. Não há que se falar em 

substituição de pena ou suspensão condicional do processo.Ante a pena 

aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser 

indenizada.Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se guia de execução penal 

do réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97244 Nr: 4778-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU BISPO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISEU BISPO COELHO, Filiação: José 

Bispo Coelho e Hermelina Maria de Jesus, data de nascimento: 15/11/1970, 

brasileiro(a), natural de Ibiassuce-BA, solteiro(a), mecânico. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ELISEU BISPO COELHO, brasileiro, solteiro, mecânico, filho de José 

Bispo Coelho e Carmelinda Maria de Jesus, nascido em 15/11/1970, natural 

de Ibiucisse/BA, residente e domiciliado na Avenida Coronel Escolástico, 

Jardim Eldorado, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática 

do seguinte fato delituoso: Desde os meses de setembro a dezembro de 

2007 até os dias atuais, o denunciado ELISEU BISPO COELHO, com 

consciência e vontade, não adimpliu os pagamentos referentes pensão 

alimentícia judicialmente fixada, deixando assim, sem justa causa, de 

prover a subsistência de seus filhos menores de 18 anos, ora vítima, 

TAYSA CAMMILE GONÇALVES COELHO, LUCAS IHAN GONÇALVES 

COELHO E IHESA GONÇALVES COELHO. De acordo com as cópias que 

seguem em anexo, ficou entabulado judicialmente que o denunciado 

deveria pagar pensão alimentícia à vítima, sua filha, no importe de 50,0% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo (Processo de Código 1045-2006, 

Comarca de Jaciara/MT), mas o denunciado não cumpriu integralmente 

com suas obrigações no período acima aprazado. Em razão disso, a 

vítima, representada por sua genitora, Sra. Jonilva Gonçalves Cabreira 

Coelho, ingressou com um processo de execução de alimentos, visando o 

recebimento dos valores não pagos. Todavia, apesar de devidamente 

citado da ação, o incriminado efetuou apenas parte do pagamento da 

execução, estando devendo ainda R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

conforme cálculos em anexo. Forçoso consignar que até os dias atuais o 

denunciado não adimpliu com os valores devidos, fazendo com que o 

delito de abandono material se perpetue no tempo até o presente momento. 

Portanto, claramente ele deixou de prover os recursos necessários para a 

subsistência de seus filhos por reiteradas vezes, não adimplindo até o 

presente momento os valores devidos, restando evidente o dolo de 

abandono material de sua prole. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia ELISEU BISPO COELHO como incurso 

nas disposições do artigo 244, caput, do Código Penal, por 03 (três) 

vezes, em concurso formal, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final 

serem condenado. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo 

arrolada para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. 

Jonilva Gonçalves Cabreira Coelho, genitora das vítimas. Jaciara, 05 de 

julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de ELIZEU BISPO COELHO, com incurso no artigo 244, 

caput, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso formal. 

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o 

réu ser indagado se tem condições de constituir advogado nos autos, ou 

se pretende a nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, 

que, não apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor 

para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a 

Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não 

possuir condições para contratar um advogado e/ou quando deixar 

transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, 

tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 

397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução 

(art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na 

cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 83062 Nr: 3729-65.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneas Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENEAS OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

86193732187, Rg: 10671471, Filiação: Maria Alveni de Oliveira Silva e 

Francisco Ribeiro da Silva, data de nascimento: 10/10/1977, brasileiro(a), 

natural de João Lisboa-MA, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ENEIAS OLIVEIRA SILVA, solteiro, brasileiro, desempregado, filho 

de Francisco Ribeiro da Silva e Maria Alveni de Oliveira Silva, nascido em 

10/10/1977, natural de João Lisboa/MA, sem residência e domicílio fixo, 

nesta cidade e Comarca de Jaciara, pela prática do seguinte fato 

delituoso: No dia 29 de junho de 2016 por volta das 22h10min., nesta 

cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado ENEIAS OLIVEIRA SILVA, com 

consciência e vontade, trazia consigo 01 (um) papelote contendo 

substância do tipo pasta base de cocaína, para consumo pessoal, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Consta dos autos que na data dos fatos, ao realizarem rondas pelo Bairro 

Planalto, na cidade de Jaciara, os policiais militares visualizaram o 

implicado Enéias fazendo uso de entorpecente, momento em que fizeram a 

abordagem e uma revista minuciosa no mesmo, encontrando com ele 01 

(um) papelote de substância do tipo pasta base de cocaína. Uma vez 

realizado o exame de constatação preliminar (f. 10), confirmou-se que a 

droga apreendida com o denunciado tratava-se de pasta base de cocaína, 

substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física 

e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 344/98, da ANVISA. Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ENEIAS 

OLIVEIRA SILVA, como incurso nas disposições do artigo 28, caput, da 

Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se 

ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. SGT PM Leonézio, policial militar, f. 06. 02. CB PM 

Davi, policial militar, f. 06. Jaciara, 22 de setembro de 2016. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ENEIAS OLIVEIRA SILVA 

conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o pedido Ministerial 

(fls. 78).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 10022-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVAIR SOUZA DE OLIVEIRA, Cpf: 

30641669801, Rg: 30872931, Filiação: Amelia Souza de Oliveira e 

Aparecido Severino de Oliveira, data de nascimento: 09/05/1977, 

brasileiro(a), natural de Guaíra-SP, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra 01. SANDRO BERNARDES DE SOUZA, vulgo “SANDRINHO”, 

brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Valdivino Bernardes de Souza, 

nascido em 26/12/1994, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na 

Rua Irerê, n° 97, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara; 

e 02. DEVAIR SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, 

filho de Aparecido Severino de Oliveira e Amélia Souza de Oliveira, 

nascido em 09/05/1977, natural de Guaíra/SP, sem residência e domicílio 

fixo, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, pela prática dos seguintes 

fatos delituosos: 01º FATO. No dia 08 de março de 2017, por volta das 

23h:30min., na Rodoviária Municipal, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o 

denunciado SANDRO BERNARDES DE SOUZA, vulgo “SANDRINHO”, com 

consciência e vontade, subtraiu, em proveito comum, mediante violência, 

em concurso com o menor Luiz Matheus Lima, já falecido, 13 (treze) 

bijuterias, 01 (um) estojo de maquiagem, 01 (um) lubrificante sexy, 02 

(dois) perfumes das marcas Boticário e Mary Kay e R$ 10,00 (dez reais) 

em dinheiro, de propriedade da vítima Devair Souza de Oliveira. Ressai do 

caderno investigativo que na data dos fatos, após iniciar uma discussão 

com a vítima Devair, o implicado “Sandrinho” juntamente com o adolescente 

Luiz Matheus, passaram a agredir fisicamente aquele. Após impossibilitar 

a vítima de oferecer qualquer resistência, enquanto ela ainda permanecia 

machucada, o denunciado e o menor subtraíram vários objetos que 

estavam dentro da mochila de Devair, tais como 13 (treze) bijuterias, 01 

(um) estojo de maquiagem, 01 (um) lubrificante sexy, 02 (dois) perfumes 

das marcas Boticário e Mary Kay e R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro. Ato 

contínuo, durante rondas no Bairro Santo Antônio, os policiais militares 

abordaram o implicado e o adolescente, sendo que após uma revista 

pessoal, encontraram com os mesmos os objetos acima mencionados. Por 

fim, uma vez indagado pelos militares, o implicado “Sandrinho” confessou 

que havia subtraído tais objetos da vítima Devair, motivo qual foi preso em 

flagrante de delito. 02º FATO. No dia 08 de março de 2017, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, o denunciado SANDRO BERNARDES DE SOUZA, 

vulgo “SANDRINHO”, com consciência e vontade, corrompeu o menor de 

17 (dezessete) anos Luiz Matheus Lima, de cujus, com ele praticando o 

crime previsto no artigo 157, § 2º , II do Código Penal. Com efeito, na data 

dos fatos, o delinquente “Sandrinho” subtraiu 13 (treze) bijuterias, 01 (um) 

estojo de maquiagem, 01 (um) lubrificante sexy, 02 (dois) perfumes das 

marcas Boticário e Mary Kay e R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, 

juntamente com o menor Luiz Matheus Lima, de 16 (dezesseis) anos de 

idade, plenamente ciente de sua menoridade penal. Uma vez inquirido em 

sede policial, o adolescente Luiz Matheus confirmou ter participado do 

roubo juntamente com o criminoso “Sandrinho”, conforme Termo de 

Declaração de f. 16. 03º FATO. No dia 08 de março de 2017, nesta cidade 

e Comarca de Jaciara, o denunciado DEVAIR SOUZA DE OLIVEIRA, com 

consciência e vontade, subtraiu, em proveito comum, 13 (treze) bijuterias, 

01 (um) estojo de maquiagem, 01 (um) lubrificante sexy e 02 (dois) 

perfumes das marcas Boticário e Mary Kay, de propriedade da vítima 

Josiane Silva de Melo. Com efeito, consta dos autos que na data dos 

fatos, o denunciado adentrou na residência da vítima, sabendo que a 

mesma estava presa e furtou os objetos descritos alhures. Ato contínuo, o 

denunciado foi assaltado pelo denunciado “Sandrinho” e o inimputável Luiz 

Matheus, conforme descrito no 01º Fato. Após prenderem o criminoso 

“Sandrinho” e o adolescente Luiz Matheus, os policiais depararam-se com 

o delinquente Devair, sendo que após o indagar sobre a origem de tais 

objetos, constataram que os mesmos eram produtos de um furto cometido 

pelo implicado Devair, contra a vítima Josiane, motivo pelo qual os policiais 

também o prenderam em flagrante de delito. Em sede policial, a vítima 

Josiane Silva de Melo narrou que o implicado Devair aproveitou-se da 

ausência da mesma, que se encontrava presa, e subtraiu os objetos 

descritos acima, aduzindo ainda a vítima que reconhece todos como 

sendo de sua propriedade, conforme Termo de Declaração de f. 15. Diante 

do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

SANDRO BERNARDES DE SOUZA, vulgo “SANDRINHO” como incurso nas 

disposições do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal c.c. artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal; e DEVAIR 

SOUZA DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do artigo 155, caput, 

do Código Penal; razão pela qual requer que seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta 

preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final ser condenados. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de estemunhas: 01. CB PM Davi, policial militar, f. 11; 02. 

SD PM Dutra, policial militar, f. 13; 03. Josiane Silva de Melo, vítima, f. 15. 

Jaciara, 31 de julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça
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Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado DEVAIR SOUZA DE 

OLIVEIRA conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o pedido 

Ministerial (fls. 8).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010785-23.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN OAB - MT0010078A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010785-23.2010.8.11.0010. EXEQUENTE: GERSON DIAS DOS SANTOS 

EXECUTADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, OI S.A Vistos, etc. 

1. Considerando a condenação solidária das partes executadas e o 

decurso de prazo para pagamento voluntário, DEFIRO o pedido de penhora 

on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 

do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da 

penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, 

para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Após, tornem conclusos para decisão com relação à empresa em 

recuperação judicial. 5. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001075-54.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DIVINO FORTUNATO DA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora 

on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 

do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da 

penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, 

para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000969-92.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

DOS ANJOS EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - 

ME Vistos. Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a 

determinação de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com 

efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos 

em anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são 

liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para 

indicar bens passíveis de penhora, consignando que a sua inércia 

acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SOLUCOES S.A. (EXECUTADO)

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

USINA ELETRICA DO PRATA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES BRAGA OAB - MG107471 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE PAULO TERNES 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, USINA ELETRICA DO PRATA 

S/A, ENERGISA SOLUCOES S.A. Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 

ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando 

que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000332-44.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ANDREIA ROSA DE 

OLIVEIRA TEODORO Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line 

nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da 

penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, 

para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SOUZA FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000321-78.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JONAS DE SOUZA FONTES Vistos, etc. 

1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da parte executada, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 

e ss da CNGC. 2. Em razão da penhora positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da 

parte credora. 4. Sem prejuízo, requeira a parte exequente o que de direito 

sobre o saldo remanescente, atualizando o débito, no prazo de dez dias. 

5. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000911-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEI GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000911-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: EDLEI GONCALVES Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000038-55.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000042-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SANDRO ROSA DE OLIVEIRA Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA 

tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WAGNER SOUZA DOS SANTOS Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 
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INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010233-48.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DA SILVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010238-70.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: IVANETE DA SILVEIRA LEITE Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA 

tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000173-04.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

EXECUTADO: PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME Vistos. Tendo em vista 

que o cpf/cnpj da parte executada indicado nos autos não consta na base 

de informações da SRF/UNICAD, impossibilitando a realização de penhora 

on line, diga a parte exequente o que de direito no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE HONORIO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000725-03.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROQUE HONORIO DE SALES 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos. Tendo 

em vista que o cpf/cnpj da parte executada indicado nos autos não consta 

na base de informações da SRF/UNICAD, restou impossível a realização 

de penhora on line. Igualmente, como se colhe dos documentos, não foi 

possível promover a restrição de veículos em nome da parte executada 

via sistema RENAJUD. Indique a parte exequente bens passíveis de 

penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000318-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ELETERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000318-26.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: EVERSON ELETERIO DA SILVA Vistos. 

Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação 

de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010025-64.2016.8.11.0010. REQUERENTE: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: THAYS 

FRANCISCA DA SILVA NOVAES Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 
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ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando 

que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000917-96.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JACSON BEZERRA DE SOUZA Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000040-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000040-25.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA 

Vistos. Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a 

determinação de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com 

efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos 

em anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são 

liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para 

indicar bens passíveis de penhora, consignando que a sua inércia 

acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000920-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000920-51.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MONALISA LIMA DA SILVA Vistos. Tendo em 

vista que o cpf/cnpj da parte executada indicado nos autos não consta na 

base de informações da SRF/UNICAD, impossibilitando a realização de 

penhora on line, diga a parte exequente o que de direito no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000946-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SIMAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000946-49.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: THIAGO SIMAS DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. 

Em razão da penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por 

via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na 

forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-56.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADJETE DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000909-56.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ADJETE DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas 

contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da penhora 

positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio 

de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou 

carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. 3. Após, vista dos autos a parte embargada, pelo prazo 

legal. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-16.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010606-16.2015.8.11.0010. REQUERENTE: IVONE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora 

on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 

do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da 

penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, 

para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do 

art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000008-88.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: WIANNEY TEXEIRA 

GONCALVES Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas 

contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Em razão da penhora 

positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio 

de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou 

carta direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio 

em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido 

nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do 

CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. Seguindo, 

considerando que a penhora de valores via Bacenjud foi parcialmente 

positiva, procedi nesta data consulta e efetivação de restrição por meio de 

sistema Renajud, conforme regulamentação do Conselho Nacional de 

Justiça e CNGC-MT. Abra-se vista às partes para se manifestarem sobre 

a restrição, no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000543-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA 

EXECUTADO: EDEGAR MARTINS Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 

ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Em seguida, procedi 

consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do CNJ e CNGC-MT. Dito isso, abra-se vista às 

partes para se manifestarem sobre a restrição, no prazo de cinco dias, 

conforme decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO CARLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000873-77.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: DYEGO CARLINI Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 

ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Considerando, ainda, 

que não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada via sistema RENAJUD, conforme telas que seguem, indique a 

parte exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CRISTINA DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000418-15.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANY CRISTINA DA SILVA MENDES Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Em seguida, procedi consulta e efetivação de restrição por meio 

do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do CNJ e art. 150 e ss da 

CNGC-MT. Dito isso, abra-se vista às partes para se manifestarem sobre a 

restrição, no prazo de cinco dias, conforme decisão anterior. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-72.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000604-72.2016.8.11.0010. REQUERENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

REQUERIDO: ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 
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diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. 

Considerando, ainda, que não foi possível promover a restrição de 

veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD, conforme 

telas que seguem, indique a parte exequente bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000880-69.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Considerando, ainda, que não foi possível promover a restrição 

de veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD, conforme 

telas que seguem, indique a parte exequente bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-67.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA COSTA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000906-67.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRA DA COSTA FARIAS Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Em seguida, procedi consulta e efetivação de restrição por meio 

do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do CNJ e art. 150 e ss da 

CNGC-MT. Dito isso, abra-se vista às partes para se manifestarem sobre a 

restrição, no prazo de cinco dias, conforme decisão anterior. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010004-25.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA EXECUTADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Em seguida, 

procedi consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do CNJ e art. 150 e ss da CNGC-MT. Dito isso, 

abra-se vista às partes para se manifestarem sobre a restrição, no prazo 

de cinco dias, conforme decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000556-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000556-79.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: EDSON BARBOSA LIMA Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 

ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Considerando, ainda, 

que não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada via sistema RENAJUD, conforme telas que seguem, indique a 

parte exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000887-61.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VANDERLEIA FRANCO Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. 

Considerando, ainda, que não foi possível promover a restrição de 

veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD, conforme 

telas que seguem, indique a parte exequente bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 366 de 575



EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000119-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SHEYLA FERREIRA FELISDORO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. Em atenção ao pedido 

de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos 

em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Em seguida, 

procedi consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do CNJ e art. 150 e ss da CNGC-MT. Dito isso, 

abra-se vista às partes para se manifestarem sobre a restrição, no prazo 

de cinco dias, conforme decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TELES PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Andrea (REQUERIDO)

MOISES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000103-84.2017.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO TELES PESSOA 

REQUERIDO: MOISES DA SILVA, ANDREA Vistos. Em atenção ao pedido 

de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos 

em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Em seguida, 

procedi consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do CNJ e art. 150 e ss da CNGC-MT. 

Consigne-se, entretanto, que consta restrição de alienação fiduciária 

sobre veículo encontrado em nome da parte executada, circunstância que, 

a princípio, inviabiliza a constrição judicial sobre o bem. Dito isso, abra-se 

vista às partes para se manifestarem sobre a restrição, no prazo de cinco 

dias, conforme decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000882-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000882-39.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NILSON DIAS REIS Vistos. Em atenção ao pedido 

de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos 

em nome da parte executada. Com efeito, restou INFRUTÍFERA tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MULLER (REQUERENTE)

ANTONIO DAMKE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAMOLEZI (REQUERIDO)

CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000082-11.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO DAMKE MULLER, 

INEZ MULLER REQUERIDO: BRUNA CAMOLEZI, CRISTIANO VERICIMO DOS 

SANTOS 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000037-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000037-70.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: PATRICK RICARDO DA ROCHA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000322-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MOISES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000924-88.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: SANDRA MOISES DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. DETERMINO sejam liberados os valores bloqueados 

na conta da parte executada, mediante o competente alvará. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109244 Nr: 2651-41.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de restituição de valores pagos 

equivocadamente.

Fora determinado que a Gestora Judicial da Segunda Vara desta Comarca 

se manifestasse, tendo feito conforme às fls. 13, momento em que a 

mesma informou a este juízo o que havia acontecido, bem como que 

posteriormente o patrono apresentou as guias pagas de forma correta.

A distribuidora certificou nos autos que as taxas devidas sendo de formal 

de partilha e autenticação de cópias, conforme o que fora recolhido pelo 

patrono excede aos valores devidos.

Destarte, defiro o pedido de devolução do valor mencionado na petição 

inicial, qual seja de R$ 618,80 (seiscentos e dezoito reais e oitenta 

centavos), o qual deverá ser depositado na conta em favor do requerente, 

sendo Conta Corrente nº 17320-7; Agência 2836-3; Banco do Brasil; 

titularidade de Fabrício Tsuji Ishiki, CPF nº 280.014.158-13.

Após, oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para as providências necessárias ao 

ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2011.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000661-95.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERGAMASCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & BEZERRA LTDA (RÉU)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (RÉU)

 

Proceder a intimação da parte autora para efetuar o depósito de diligência, 

para cumprimento do ato.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84826 Nr: 4597-19.2016.811.0018

 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: EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de MARIA ROSENI POLASSI, 

qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua irmã, a Sra. ELINI POLASSI 

GONÇALVES, igualmente qualificada nos autos, para representar a 

interditanda em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se mandado de 

inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de 

Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e 

pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interditando e da curadora e a causa da 

interdição. Sem custas e honorários sucumbenciais. Expeça-se certidão 

de cobrança na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor 

do perito nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, 

intimando-se o perito desta decisão. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se.Ciência 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 3561-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda, Walmor Gonçalves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT em face de MADEIREIRA JUARA LTDA e WALMOR 

GONÇALVES DOS SANTOS para declarar rescindido o contrato mantido 

entre as partes e consolido nas mãos do autor o domínio e a posse plena 

do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua apreensão.Fica 

facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do artigo 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a proceder 

à transferência do bem a terceiros que indicar.Condeno a ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99362 Nr: 6358-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida, impulsiono os 

presentes autos ao DJE para proceder a intimação do requerente, na 

pessoa de seu advogado, Dr. Pedro Roberto Romão, OAB/SP 209.551, 

para manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84826 Nr: 4597-19.2016.811.0018

 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: EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:...Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de MARIA ROSENI

POLASSI, qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na

forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, 

“caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe

Curadora na pessoa de sua irmã, a Sra. ELINI POLASSI GONÇALVES, 

igualmente qualificada nos autos, para

representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil.

Expeça-se mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, 

§3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º,

III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)

dias, constando do edital os nomes do interditando e da curadora e a 

causa da interdição.

Sem custas e honorários sucumbenciais. Expeça-se certidão de cobrança 

na importância de R$ 400,00 (quatrocentos

reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso, intimando-se o perito desta

decisão.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações 

de estilo e arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75592 Nr: 3946-21.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Coutinho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca dos ofícios anexados de ref. 

36 e 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94752 Nr: 4050-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva, Empresa: P. Da Silva Ferreira 

Madeiras-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de folhas 103/105 (ref.: 42) - cuja certidão restou-se negativa 

para a citação do executado -, para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 6202-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Mandala Ltda-EPP, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Certifico e dou fé, que nesta data, procedi o translado da Sentença de 

folhas 257/258 (ref.: 12) dos autos em apenso (código: 103258) para o 

presente processo, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1607-31.2011.811.0018

 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: Jose Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Miranda Carneiro - 

OAB:4588/TO

 Proceder a intimação da parte autora acerca dos Embargos de 

Declaração interposto de fls. 124/140, para querendo apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59961 Nr: 2521-27.2013.811.0018

 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): Rudinei Tavares Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a initmação da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca do mandado e certidão de fls. 124/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2277-98.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Batista

Jairo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a initmação da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74807 Nr: 3577-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Luiz Donizete 
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Batelo, Silvana Aparecida Garbin Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado Mauro 

Paulo Galera Mari OAB: MT/3056, para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 6202-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Mandala Ltda-EPP, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 79/80, no qual a parte exequente pugnou 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a perda de 

objeto, determino a intimação da parte executada para manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76794 Nr: 615-94.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 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: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607-RS

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, a presente ação para 

rescindir o contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, condenar 

a ré a devolver à parte autora as parcelas pagas, a ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir 

dos respectivos desembolsos até o efetivo pagamento (Súmula nº 35 do 

STJ), no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, incidindo, a 

partir de então, juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano (AGRG no 

AREsp 348.227/PB, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).A liquidação da sentença deverá 

se dar por arbitramento, com supedâneo no artigo 509, inciso I, do 

CPC.Deverão ser deduzidas das parcelas a taxa de administração, a multa 

contratual e o prêmio do seguro, de acordo com os percentuais 

convencionados pelas partes.Em face da sucumbência recíproca (artigo 

86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais 

sendo que tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada parte e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82828 Nr: 3387-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcir Antonio Brustolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18869 Nr: 1330-88.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, 

acerca do mandado e certidão de fls. 215/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87981 Nr: 635-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99919 Nr: 6629-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jose Vitorino de 

Oliveira Filho, Jeverson Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 5147-77.2017.811.0018

 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: Joel Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio Cobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112326 Nr: 4000-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Arthur Rospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Industria e Agropecuária do norte S/A 

Cian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono da parte requerida para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87981 Nr: 635-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposto por Banco 

Bradesco S.A em face de Evaldo Paulo Soares e Glacielma Araújo 

Rodrigues Soares, todos devidamente qualificados nos autos, sendo que 

ao serem intimados (fls. 70), os executados entabularam acordo amigável 

(fls. 64/64).

 Assim, pugna o exequente pelo bloqueio de valores via Bacen Jud da 

quantia de R$ 83.565,29 (oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco 

reais e vinte e nove centavos) dos executados Evaldo Paulo Soares (CPF 

474.871.351-87) e Glacielma Araújo Rodrigues Soares (CPF 

880.871.401-25).

Pois bem, considerando que as partes entabularam acordo e o pedido de 

prosseguimento da execução, determino a intimação dos executados para 

querendo se manifestarem no prazo de 10 (dez) dis, conforme dicção do 

art. 10 do CPC.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 5147-77.2017.811.0018

 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: Joel Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio Cobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a suspensão das medidas construtivas sobre os bens litigiosos 

objeto dos embargos. Conforme dispõe o art. 687 do Código de processo 

Civil, in verbis:Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido.Certifique-se na ação de execução em apenso a 

suspensão determinada nesta ação. Cite-se o embargado para contestar 

em 15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 679 do CPC/2015.Após, façam 

os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MOREIRA GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000725-08.2018.8.11.0018. AUTOR: ALICE MOREIRA 

GOMES RÉU: EDVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O I N T E R L O 

C U T Ó R I A Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido de curatela 

provisória proposta por Alice Moreira Gomes em face de Edvaldo Moreira 

de Oliveira, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que é 

genitora do requerido sendo esta possui 37 anos e é portador de retardo 

mental grave (CID 10 F 72), o que o impede de exercer os atos da vida 

civil. Com a inicial vieram os documentos de f. 08/18. É o relatório. DECIDO. 

No caso em tela, há documento comprobatório das alegações, 

confirmando sumariamente a incapacidade do interditando, o que dá 

razoável sustentação ao pleito inicial. Aliado a isso o deferimento da 

curatela provisória se justifica pela necessidade de assistência aos atos 

da vida civil do interditando. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS NOMEIO 

CURADORA PROVISÓRIA ao interditando a Sra. Alice Moreira Gomes, que 

poderá administrar os benefícios previdenciários/assistenciais, nos termos 

do art. 749 do CPC. Cite-se o interditando, para responder a presente 

ação, nomeando a Dra. Mônica Costa (OAB/MT n. 23.320/O) como 

curadora à lide, que deverá apresentar a contestação no prazo legal. Nos 

termos do art. 751 do CPC, designo o dia 13.09.2018, às 13h30min, para a 

realização de interrogatório do interditando. Expeça-se Termo de Curatela 

Provisória. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. JUARA, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72506 Nr: 2455-76.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercio Cobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Queiróz Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 DESPACHO

Diante da juntada de comprovante de pagamento (Ref: 38) proceda-se o 

levantamento dos valores, via alvará, nos dados apresentados pelo 

credor na manifestação de Ref: 37.

No mais, intime-se o credor, para manifestar em 5 (cinco) dias, acerca da 

satisfação de seu credito para fins de extinção da ação.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64817 Nr: 2092-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelo Industria e Comercio de Carnes Ltda-EPP, José 

Carlos de Souza, Idevaldo Anibal Tomaselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do 

efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a 

presença de algum dos requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo pela 

penhora, já que não há prova de que o imóvel penhorado é suficiente para 

garantir a execução, não poderá ser concedido aos embargos o efeito 

suspensivo pleiteado pela parte executada. (Agravo de Instrumento nº 

0741541-76.2016.8.13.0000 (1), 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Alberto 

Henrique. j. 16.02.2017, Publ. 24.02.2017). FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS determino que os embargantes emendem a petição inicial, 

no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC), dando como valor da causa o valor 

da execução. No mesmo prazo, deverá comprovar o pagamento das 

custas, sob pena de extinção.INDEFIRO a suspensão da ação de 

execução. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64837 Nr: 2112-17.2014.811.0018

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelo Industria e Comercio de Carnes Ltda-EPP, José 

Carlos de Souza, Idevaldo Anibal Tomaselli
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao valor da causa, em que os excipientes alegam 

que estão sendo executados pelo suposto descumprimento de cláusula 

contratual entabulada em um TAC com o Ministério Público. Aduzem que o 

valor da execução é exorbitante.

Instado a manifestar-se, o parquet pugnou pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

 A execução aviada em face dos excipientes decorre de um suposto 

descumprimento de cláusula contratual.

A multa diária fixada consensualmente pelas partes, é no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que o suposto descumprimento teria 

ocorrido por anos, o que levou à execução por quantia a patamares 

altíssimos.

Todavia, não há que se falar em exorbitância do valor da execução, pois o 

valor da multa foi fixado por ambas as partes, e o suposto inadimplemento 

aparentemente ocorreu. Assim, não verifico existência de qualquer erro 

na indicação do valor da execução, que refletiu apenas o valor da multa, 

multiplicada pelos dias de inadimplemento da obrigação pactuada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a impugnação ao valor da causa.

Certifique-se nos autos principais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 1048-69.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelo Industria e Comercio de Carnes 

Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - 

OAB:14143

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpre salientar que nos embargos à execução (código n° 

64817) não foi atribuído efeito suspensivo. Assim, a presente execução 

deve ter seu curso normal!

Devidamente citada, a parte executada não efetuou o pagamento no prazo 

assinalado.

Nos termos do § 1° do art. 829 do CPC, determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens necessários para o 

adimplmento do valor executado.

Atente-se a escrivania, acerca do valor atualizado do débito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83617 Nr: 3907-87.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Diogo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

requerido nos autos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 25.09.2018 às 13h30min.

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 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69383 Nr: 991-17.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Pereira Campos, LSCR

 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:

 DEFIRO o pedido da parte requerente para produção de prova 

testemunhal, e para tanto DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para a data de 18.09.2018, 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). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4319 Nr: 1446-07.2000.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Magaly Betarelo Setolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 
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BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.466, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 4173-26.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 3849-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro, Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de complemento da diligencia, conforme informado pela Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80423 Nr: 2128-97.2016.811.0018

 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: FLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Tamura - 

OAB:10.447/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 04/10/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80634 Nr: 2235-44.2016.811.0018

 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: PSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Intimar o patrono da requerida acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 16/10/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 3203-79.2013.811.0018

 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: Edison dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara Jose, Rubens Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Usielma Barros Piccini - 

OAB:260058/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:9.576-A, Simone Rossi - OAB:189.910, Valmir Antonio de 

Moraes - OAB:4.993 MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.232/234, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65885 Nr: 2955-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 05/10/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 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 acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 05/10/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19704 Nr: 2129-34.2006.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrosina Ferreira da Conceição, Rosa Ferreira da 

Silva, Edite da Conceição Lopes, Valdete Ferreira Cortes, Valdecir Ferreira 

da Conceição, Analina Ferreira de Lima, Lenir Ferreira da Conceição 

Alvarez, Valdir Ferreira da Conceição, Waldivino Ferreira da Conceição, 

Davi Ferreira da Conceição, Léa Ferreira Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reliquias Soares da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Tobias Piva OAB/MT 20.730, quanto ao 

desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37227 Nr: 1395-44.2010.811.0018

 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: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730/O
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 Intimar o patrono do requerido, quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94214 Nr: 3822-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Meira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Pessini Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 16/10/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72506 Nr: 2455-76.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercio Cobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Queiróz Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 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.: 84680 Nr: 4491-57.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelino Pereira Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao 

autor segurado ANDRELINO PEREIRA PRIMO o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data do 

requerimento administrativo – 24/05/2016 (f. 28), extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85.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 o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88401 Nr: 874-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98399 Nr: 5824-10.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Bento Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a 

restabelecer ao autor segurado FÁBIO BENTO MACHADO o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 24/04/2017 (f. 11), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85.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 o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 022.548.729-23.Nome 

da Mãe: Alice Lara Machado.Nome do segurado: Fabio Bento 

Machado.Endereço do segurado: Rua Riva, n° 266-W, Bairro Jardim 

Paranaguá, Juara-MT.Benefício concedido: Auxílio-doençaRenda mensal 

atual: Salário de Benefício. DIB: 24/04/2017 – cessação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102962 Nr: 8257-84.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a 

restabelecer ao autor segurado VANDER ALVES DOS SANTOS o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do artigo 18, 
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inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data da cessação do benefício – 18/09/2017 (f. 20), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85.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 o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56764 Nr: 2972-86.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP, 

Vanderlei Rodrigues da Silva, Edson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23653 Nr: 1666-58.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Roggenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o Dr. MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN para que proceda 

a devolução dos autos em Escrivania no prazo de 24 horas sob pena de 

busca e apreensão, e de aplicação do art. 234 CPC, bem como ser 

comunicada a OAB nos termos do art. 34, inciso XXII, lei 8906/94.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO), QUANTO A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE ID 

14658996.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MARTINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000280-87.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: GEOVANI LUIZ MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não ter qualquer débito em aberto com a promovida; 

no entanto, seu nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 303,54. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da 

parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, 

já que afirma não ter qualquer débito em aberto com a Reclamada. No 

entanto, a parte promovida em sua defesa não comprovou a existência do 

débito que motivou a restrição noticiada, não trazendo aos autos qualquer 

documento ou prova que a legitimasse; apenas contestou genericamente 

os anseios da parte promovente. Portanto, tenho que a dívida lançada 

carece de exigibilidade, posto que não comprovada a falta de pagamento. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

ocorreu de forma indevida, já que não comprovado qualquer elemento que 

pudesse caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à 

parte Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do 

pedido de declaração de inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, 

resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição 

dos dados da demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 
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sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além do valor que originou a restrição indevida (R$ 

303,54). No caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência do débito de R$ 303,54 imputados à Reclamante pelo 

Reclamado, e que gerou a restrição; determinando ainda, a exclusão 

imediata e definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (16/08/2014 – data da inclusão no SPC) por 

se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). E o faço com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000175-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: 

ABRIL COMUNICACOES S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos e etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” 

opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT visando 

suprir suposta omissão, contradição e obscuridade na sentença de ID 

13817778. Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos. Demais disso registro que analisando a 

sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou 

omissão, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma 

do mérito do julgamento. Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos 

de declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). No caso em apreço, trata-se 

de mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio 

de recurso próprio. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GILBERTO JACOB DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE ID 

14490707.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 37330 Nr: 1498-51.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Rodrigues, Rodrigo da Silva 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

70187655103, Rg: 2466755-2, Filiação: Lidio Marques Rodrigues e de Nilce 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 01/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, solteiro(a), serviços gerais/ servente de pedreiro, Telefone 

9653-3641/999085687. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do réu, da r. sentença..

Sentença: JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar 

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, como incurso nas penas do artigo 155, 

§4º, incisos I e IV do Código Penal.(...) Não há agravantes, causas de 

diminuição ou aumento da pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda 

03 (três) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) dias-multa.O regime de 

cumprimento será o inicialmente aberto, (...) substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de final de 

semana por entender não faltar alguns dos requisitos capitulados no artigo 

44 do Código Penal para a sua concessão. (...) Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, (...)P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 09 de agosto de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77161 Nr: 779-59.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Messias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos.

Intime-se a Defesa, via DJE, para se manifestar sobre o cálculo aportado 

na ref. 150.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113587 Nr: 4542-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Almeida Justino, Paulo Justino de 

Almeida, Reginaldo Justino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

 Considerando que se trata de evento familiar, a ser realizado na escola 

CEM, bem como ante a manifestação favorável do Ministério Público, 

DEFIRO o pedido da defesa, confome pleiteado.

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 3141-44.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Promovo a intimação do Advogado para que manifeste o endereço do Réu 

JOSÉ APARECIDO GOMES, Tendo em vista a certidão do oficial de justiça..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63549 Nr: 958-61.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Processo nº 958-61.2014.811.0018 Cód. 63549

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, após voltem 

os autos conclusos para a análise da prescrição retroativa.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Juara/MT, 09 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75463 Nr: 3899-47.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverson Dante Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

HEVERSON DANTE VIEIRA em que se imputa ao acusado a prática do 

delito descrito no artigo 129, § 9º do código Penal com as implicações da 

Lei 11.340/03.

Observa-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do 

denunciado e os autos vieram conclusos para decisão sobre a 

manutenção das medidas cautelares.

É o relato. Fundamento e decido.

Em análise aos autos de código 70001, observa-se que as medidas 

protetivas foram deferidas em favor da ofendida no mês de maio de 2015, 

ou seja, há mais de 3 (três) anos.

 Como é cediço não há previsão de prazo para a duração das medidas 

protetivas de urgência na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as 

quais têm caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver uma 

situação de risco para a mulher, não se admitindo que tais medidas 

possam perdurar por prazo indeterminado.

 Se houver necessidade, admite-se a prorrogação da medida protetiva por 

prazo razoável e dentro do período de execução da pena imposta.

Contudo, apesar de a vítima ter manifestado interesse na manutenção das 

acautelatórias, observa-se que as medidas protetivas foram deferidas há 

mais de 3 (três) anos e não há nos autos informação sobre a necessidade 

de manutenção das acautelatórias, assim, entendo que não há mais 

motivos para a manutenção das medidas protetivas, porquanto 

descaracterizada a urgência necessária (periculum in mora).

Ressalte-se que a vítima poderá requerer novas medidas protetivas de 

urgência, a qualquer tempo, caso ocorra algum novo episódio de violência 

e deverá novamente, manifestar interesse no deferimento de medidas 

protetivas de urgência à autoridade policial.

Desta forma, revogo as medidas protetivas deferidas anteriormente em 

desfavor da ofendida.

Ciência ao Ministério Público a e Defensoria Pública.

Após arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001118-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Anexo

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000835-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(s) BAIRRO(S) 

CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1001521-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARVALHO VENTURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001521-12.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RONALDO ADRIANO VENTURA REQUERIDO: DANIELLE 

CARVALHO VENTURA VISTOS. Conforme se infere dos autos, a 

audiência de conciliação/mediação designada perante o CEJUSC desta 

Comarca deixou de se realizar porque a parte requerida não foi citada da 

presente ação, nem mesmo intimada para comparecimento na solenidade. 

Em verdade, conforme se verifica no ID. 11777462, a carta precatória 

acostada aos autos não possui qualquer relação com o presente feito, 

não sendo possível constatar sequer se houve a expedição ou não da 

missiva para citação e intimação da requerida. Portanto, primeiramente, 

promova-se a exclusão do referido expediente dos autos. Após, 

encaminhe-se o presente processo ao CEJUSC para designação de nova 

sessão de mediação/conciliação entre as partes, devendo ser observado 

o prazo assinalado no artigo 334 do CPC. Por fim, expeça-se carta 

precatória para citação e intimação da requerida, ou ainda, se a missiva já 

tiver sido expedida, oficie-se o Juízo deprecado comunicando a nova data 

designada. Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Às providências. Juína/MT, 

24 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000443-80.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ANAIR 

ROSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

“Diante a certidão do ID 1459549, redesigno a audiência para o dia 20 de 

Agosto de 2018 ás 15: 30 horas, mantendo-se a ordem anterior de que 

compete as partes o dever de conduzi o comprova a notificação da 

testemunha para o comparecimento ao ato. Cumpra-se com urgência ”. 

JUÍNA, 9 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ZANACHI SULAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO, NA CIDADE DE CASTANHEIRA. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000967-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J&F INVESTIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES ARANTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000967-43.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: J&F INVESTIMENTOS S.A REQUERIDO: RICARDO BORGES 

ARANTES CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Cuida-se de carta precatória 

remetida a este Juízo para avaliação e praceamento de 05 imóveis 

penhorados no processo principal, cujas matrículas estão registradas no 

1º Ofício de Serviços de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos deste 

Município. No entanto, conforme se infere da missiva, apesar das 

matrículas estarem registras nesta Comarca, os imóveis penhorados estão 

localizados no município de Rondolândia/MT, pertencente à Comarca de 

Comodoro/MT e no município e comarca de Colniza/MT, tornando evidente 

a incompetência deste Juízo para cumprimento da sua finalidade. Portanto, 

promova-se a devolução do expediente ao Juízo deprecado, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 20 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001033-23.2018.8.11.0025 

AUTOR: JOÃO PEDRO DE FREITAS RÉU: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A VISTOS. Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito. Afirma o autor que o requerido 

inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de 

suposto débito no valor de R$ 1.904,18, porém tal constrição é indevida, 

uma vez que jamais teve qualquer tipo de relação comercial com a ré, nem 

mesmo nunca esteve na cidade de São Paulo/SP, local de origem do 

débito. Diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, requerendo, 

em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha 

para informar. Decido. Em se tratando de pedido de concessão de tutela 

provisória, em sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de 

ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a 

ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias de o ser, pelo 

ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a 

mim parece inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições 

doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo 

legal se trata da “situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o 

fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). 

A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os 

motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é 

mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do 

observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em 

situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também 

não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa 

premissa, há que se observar que a pretensão do autor está 

fundamentada na inexistência de de relação contratual com a requerida, 

afirmando, em síntese que nunca contratou seus serviços, nem mesmo 

nunca esteve na cidade em que o débito foi originado (São Paulo/SP). 

Somente por esse resumo já se pode concluir que, nesse momento 

processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais do autor, 

carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito 

por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo 

na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a 
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alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo 

de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Ante a manifestação expressa da 

requerente sobre o interesse na realização de audiência de 

autocomposição, DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado por 

advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de constituir 

defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na Diretoria 

do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória 

da sua hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de 

nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça constar no 

mandado às advertências legais. Defiro o benefício da justiça gratuita nos 

termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juína (MT), 20 de julho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45744 Nr: 56-63.2009.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO DELAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000, 

Rebeka Vieira - OAB:14392-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

PARCIELMENTE a transação firmada para que produza os efeitos legais e 

de direito, retificando os termos da avença somente no que se refere à 

destinação dos valores decorrentes da transação, redirecionando-os ao 

Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, do Município de 

Juína/MT.Por consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para 

cumprimento voluntário da obrigação, devendo os respectivos autos 

serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo do acordo 

(19/09/2018), intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os 

autos conclusos para extinção.Às providências.Juína/MT, 11 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91408 Nr: 5830-69.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMY ALVES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 5830-69.2012.811.0025 (Código nº: 91408)

REQUERENTE: Iramy Alves Faria

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Consoante teor do recurso de apelação interposto às fls. 191/195, o 

requerido informou desistir da sua interposição caso o requerente 

concorde com a aplicação o da Lei n 11.960/2009.

Por meio de petição encartada às fls. 200/201, o requerente anuiu 

expressamente com o apontamento formulado para modulação da 

correção dos valores atrasados na forma pretendida, bem como com o 

pedido da desistência formulado.

Assim, diante da anuência expressa do autor com a condição interposta 

pelo requerido, homologo a desistência do recurso interposto pela 

autarquia federal.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença em relação ao INSS.

Considerando que a requerente manifestou interesse no prosseguimento 

do feito, com a análise do recurso de apelação que interpôs, nos termos 

do artigo 1.010, §1º, do CPC, intime-se o recorrido para apresentar suas 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens e 

cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 9 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8264 Nr: 582-11.2001.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM SÉRGIO MARTINS E MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25.698, SADI BONATTO - OAB:10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo n°: 582-11.2001.811.0025 (Código nº: 8264)

REQUERENTE: Banco Sistema S/A

REQUERIDO: Serafim Sérgio Martins e Martinez

AÇÃO MONITÓRIA

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença (fl. 361), todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 
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eventuais custas remanescentes e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros cabíveis.

Às providências.

Juína/MT, 9 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95070 Nr: 3324-86.2013.811.0025

 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: ERITO BRUGNERA MORAIS, DÉBORA BRUGNERA 

MORAIS, GABRIELI BRUGNERA DA COSTA, KATHELEEN CINTIA 

BRUGNERA MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA BRUGNERA MORAIS, ESPÓLIO DE 

CLARICE BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56149 Nr: 2430-18.2010.811.0025

 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: PRAIAMAR INDUSTRIA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VANZELLA, VITOR PAULO 

GAUDENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA. - 

OAB:13.282, Otto Medeiros de Azevedo Jr. - OAB:7683, RODRIGO 

NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS À FL. 499.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, GILVANY MARIA MENDONÇA B. 

MARTINS - OAB:54762, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:1.988, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO/AUTO DE 

AVALIAÇÃO DE FLS. 2.050/2.133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80476 Nr: 5032-79.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP, JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 SENTENÇA FL. 100: "V I S T O S, Cuida-se de Execução de Alimentos 

aviada por Rony Alves Portela representado por sua genitora Josefa 

Alves Nunves de Lucena em face de José Portela Ferreira. À fl. 99 o 

exequente informou que o executado promoveu o adimplemento integral 

dos alimentos devidos e requestou a extinção da execução pela 

satisfação da obrigação. [...] Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, por ter o devedor satisfeito a obrigação. Considerando o 

trabalho desempenhado pela defensora dativa Márcia Aparecida David, 

inscrita na OAB/MT 4889-A, FIXO honorários dativos no montante de 04 

(quatro) URH’S da tabela atual da OAB, expeça-se a certidão de 

honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Isento as partes 

do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários 

da justiça gratuita. Levante-se a penhora existente nos autos (fl. 32). 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 2843-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 102-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122480 Nr: 2907-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 22/23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122507 Nr: 2920-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 23/24.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122734 Nr: 3098-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 40/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106313 Nr: 734-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100042 Nr: 1372-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 41/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 185-92.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 38/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45877 Nr: 5287-08.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 378/379.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123460 Nr: 3538-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 54/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 796-74.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118485 Nr: 543-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110042 Nr: 2593-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 55/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122399 Nr: 2861-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADORÃO FAGOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 381 de 575



DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 25/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122014 Nr: 2618-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 1687-03.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ NEHLS, ELIZABETE FLORES, 

CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA 

NEGATIVA À FL. 305-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 4850-93.2010.811.0025

 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: EDNEI TOMAZ, ROSANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA, JOÃO VICTOR SEVERINO, CHRISTINO 

SEVERINO NETO, SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO, PAOLA RAINHO 

PESSOA, SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206, VIVIANE 

SANTIN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 4.206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS - 

AR NEGATIVOS - ÀS FLS. 218-V E 219-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99299 Nr: 726-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES DA SILVA, RENATA MARCELINA 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUISON LEONIDAS LEME, ESPOLIO DE 

JOACIL LEONELSON LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO - À FL. 102-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105928 Nr: 564-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBSTER LUIS COLACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DE CARVALHO, ROSÂNGELA DE 

CARVALHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239/B MT, DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, RUTH EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - 

OAB:18198-O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse verbalizado pelo autor, e o faço nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015, reconhecendo a melhor posse sobre a área litigiosa em favor 

do primeiro demandado, afastando-se a pretensão do requerente de ser 

reintegrado em área que não possuía e cassando a liminar anteriormente 

deferida, devendo o requerido ser restabelecido na posse da coisa 

litigiosa.Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico buscado na lide, 

em favor do patrono da parte vencedora.Publique-se.Transitada em 

julgado, ou havendo recurso de apelação sem efeito suspensivo, 

expeça-se mandado de reintegração do requerido na posse da área, ante 

a cassação da medida liminar anteriormente deferida.Expeça-se ofício ao 

CRI da Comarca de Juína para que averbe à margem da matrícula do 

imóvel o dispositivo sentencial, servindo de publicização a terceiros sobre 

o resultado da lide.Às providências.Juína (MT), 10 de agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88885 Nr: 3035-90.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ, 

QUEIROZ AGROINDUSTRIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018 às 17h30min.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4662 Nr: 334-79.2000.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISMINO MAXIMIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELISMINO MAXIMIANO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Isabel Maria Maciel, data de nascimento: 07/09/1946, brasileiro(a), 

natural de Água Clara-MS, separado(a) judicialmente, trabalhador braçal. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...) Portanto, rejeito a tese da defesa, uma vez que a 

materialidade esta mais que demonstrada e há indícios suficientes de 

autoria atribuídos ao acusado. Ante o exposto e por tudo mais que consta 

nos Autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em conseqüência, 

PRONUNCIO O FELISMINO MAXIMIANO DE OLIVEIRA, já devidamente 

qualificado nos presentes Autos, como incurso nas penas do artigo 121, 

caput, do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

(...)

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 09 de agosto de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95132 Nr: 3386-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANI DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANI DE SOUZA BARBOSA, Cpf: 

42025001215, Rg: 633103, Filiação: Geni de Souza Ramalho e Veronil 

Fernandes Barbosa, data de nascimento: 04/04/1972, brasileiro(a), natural 

de Toledo-PR, casado(a), comerciante, Telefone 66 3553 1061. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de ADRIANI DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/03.A denúncia 

foi recebida no dia 15 de agosto de 2013 (fl. 59/60). Citado, o acusado 

apresentou defesa prévia à fl. 65-68. O Representante do Ministério 

Público apresentou alegações finais requerendo a condenação do 

acusado nos exatos termos da denúncia (fl. 147/148, V°).A defesa, por 

sua vez, apresentou alegações finais requerendo a absolvição do 

acusado (fl. 149-152).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada 

pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não 

havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a 

análise da pretensão punitiva estatal. A convicção do julgador deve 

sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser 

condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do 

delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, in verbis:“Porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, 

receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 

emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 

fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar:Pena – reclusão, de 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”Passaremos, portanto, a análise da 

materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia.DA 

MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do delito emerge do auto de 

prisão em flagrante delito (f. 08), termos de depoimentos (fl. 09-11), termo 

de exibição e apreensão (f. 12), auto de verificação de arma de fogo (fl. 

14/15) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 16-18), 

bem como o boletim de ocorrência (fl. 26/27).DA AUTORIADa mesma 

forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos autos, ou seja, 

restou inconteste. Afinal, apesar do réu não ter prestado depoimento 

durante a instrução processual, ele em seu depoimento durante a fase de 

investigação (fl. 16/18), confirmou ser proprietário das armas e munições 

apreendidas. Nessa toada as testemunhas Cleber Figueiredo, policial civil, 

e José Ricardo Garcia Bruno, delegado de polícia, declararam em juízo 

grosso modo que foram informados de que o acusado receberia uma arma 

de fogo transportada pela TUT, vinda do município de Juruena/MT, que ao 

efetuarem a abordagem, do acusado, em revista no veículo foram 

localizadas as armas de fogo e munições, ambos de calibre 22.A 

testemunha Paulo Sergio de Souza relatou grosso modo que sabe que 

Adriani gosta muito de colecionar armas, mas que não tem conhecimento 

se as armas possuem registro, que chegou a ver algumas armas no 

escritório do acusado. Ademais, a testemunha Ana Cláudia Martins 

Pereira, esposa do acusado, ouvida em juízo (f. 119), confirmou que as 

armas eram dele, sendo ela própria quem enviou o revólver calibre 22 do 

município de Juruena/MT para o acusado em Juína/MT pelo ônibus da 

empresa TUT a pedido do próprio acusado. A testemunha confirma 

também que o acusado portou consigo o revólver calibre 38 (apreendida 

com ele na ocasião da abordagem policial) quando veio para Juína.Vejo 

que a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida restou 

devidamente verificada, encontrando-se em regular estado de 

conservação e podendo ser utilizada eficazmente para a realização de 

disparos (Auto de Verificação de Arma de Fogo e de Munição - f. 14/15). 

Ressalto, ainda,que o crime em análise é delito de perigo abstrato, em que 

a lei presume de forma abstrata a existência do risco causado à 

coletividade por parte de quem, sem autorização porta arma de fogo. É 

portanto, totalmente desnecessária prova de que o agente tenha causado 

perigo a pessoa determinada,aperfeiçoando-se a conduta típica 

independentemente de resultado.Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudêncial:“NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INVIABILIDADE - SENTENÇA EM 

CONSONÂNCIA COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL E ARTIGO 93, INCISO 

IX, DA CARTA MAGNA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENSÃO 

ABSOLUTÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PERIGO À 

SOCIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO 

SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - LAUDO PERICIAL REALIZADO - 

POTENCIALIDADE CONSTATADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - 

ALTERNATIVAMENTE - READEQUAÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INVIABILIDADE - PENA FIXADA NO 

MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 

DIREITO - LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 77, INCISO III, DO 

CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO SURSIS - RECURSO 

DESPROVIDO. A Constituição Federal, prescreve em seu artigo 93, inciso 

IX, a imperiosidade da motivação das decisões, tendo em vista o princípio 

do devido processo legal, permitindo ao jurisdicionado a compreensão dos 

motivos de sua condenação, possibilitando-o a ampla defesa. Assim, na 

hipótese, denota-se que o prolator identificou as partes principais do 

andamento processual através do relatório, nos fatos e fundamentos, 

ressalta a materialidade apontando as provas produzidas, bem como, a 

autoria diante da confissão do acusado na fase policial e judicial, quando 

da dosimetria da pena, observou o critério trifásico. Portanto, a 

fundamentação, ainda que sucinta, está pautada no princípio do devido 

processo legal, possibilitando ao acusado a compreensão das razões que 

motivaram sua condenação, mostrando-se suficiente. "(...) O crime de 

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de 

perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência 

de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer 

algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico 

tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz 

social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. 

Precedentes. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte 

conhecida, ordem denegada. (HC 112762, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, 

Segunda Turma, julgado em 02.04.2013, Processo Eletrônico DJe 070, 

divulg 16.04.2013, Public 17.04.2013)" (sic) A sentença objurgada está em 

consonância com o artigo 77, inciso III, do Código penal, vez que a 

suspensão condicional da pena somente se faz possível se não seja 

indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código (sic). 
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Portanto, o sursis é medida subsidiária em relação à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Apelação nº 88933/2012, 

1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 11.06.2013, 

unânime, DJe 18.06.2013).” (grifo nosso)Sendo assim, pelo conjunto 

harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da 

autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado 

qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto 

condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a 

ser trilhado.Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu ADRIANI 

DE SOUZA BARBOSA nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/06.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 

multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: O réu 

não possui maus antecedentes criminais;3)Conduta Social: não consta 

dos autos nada que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há 

nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;5)Circunstancias: são típicas do 

crime;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime 

foram comuns ao tipo penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO 

a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a 

como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. 2ª FASEInexistem agravantes e atenuantes.03ª FASENão havendo 

causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena 

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e 

considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal 

não desabona o réu a ponto de impedir a substituição, considero ser 

suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a 

CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de 

direito na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder à 

suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da CNGC/MT );03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o 

nome do réu no rol do culpado; 07) ENCAMINHE-SE a arma de fogo e as 

munições apreendidas nos autos ao Comando do Exército para a devida 

destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto 

nº 5.123/04. P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 09 de agosto de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 3864-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o recuperando RODRIGO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA solicitou o cálculo de pena. Para tanto, 

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando.

Quanto ao pleito ministerial de fl. 287-291, volvendo os olhos ao caso 

concreto, tenho que merece acolhida, cujo aporte fático a legitimar esta 

decisão reside na informação de que o recuperando teria praticado novo 

crime, descumprindo as condições estabelecidas no regime atual, solução 

que decorre do poder geral de cautela extraído do art. 66, VI, da Lei n. 

7.210/84.

Tal situação, para além da eventual tipificação no citado art. 118, I, da LEP, 

sinaliza o provável descumprindo das condições impostas na progressão 

de regime, revelando nesse contexto o “fumus comissi delicti”.

Já o “periculum libertatis”, pressuposto que co-legitimaria a regressão 

cautelar, está materializado no fato de que houve descumprimento das 

condições impostas na progressão de regime, situação que requer medida 

cautelar para garantir o cumprimento da pena.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 66, III, alínea “b”, e VI, c/c o art. 118, 

I, ambos da LEP, em Juízo de cognição ainda rarefeita e com base no 

poder geral de cautela, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do 

recuperando ao regime FECHADO.

1. EXPEÇA-SE Mandado de Prisão, constando-se o prazo de validade, e 

alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

2. DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 29/08/2018, às 

17h20min.

3. VISTA ao Ministério Público para manifestar sobre o cálculo aportado 

aos autos.

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 222-61.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXCINALDO GOMES PEREIRA,VULGO 

"TIZIL"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o recuperando 

ALEXCINALDO GOMES PEREIRA solicitou o cálculo de pena. Para tanto, 

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando.

Quanto ao pleito de transferência formulado por sua convivente, 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o(a) Dr(a). ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO para atuar 

como Advogado(a) Dativo(a).

INTIME-SE a Advogada para entrevistar o recuperando, a fim de 

providenciar documentação de sua transferência para outra Comarca.

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO os réus 

JOSUÉ PESSOA PADILHA, vulgo “JOSO”, ZAQUEU PESSOA ROQUE, vulgo 

“MOSQUITO” ou “PISQUILA” e RONIVALDO PESSOA DE SOUZA, como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP (1º 

fato), art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP (2º fato), e 

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (3º fato), com as disposições e 

gravames da Lei n. 8.072/1990, para que sejam submetidos a julgamento 

pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. 

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da 

pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites 

(art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir 

sobre a procedência ou não dessa acusação.5. DA FASE DO ART. 422 

DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 
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DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente 

para designação do júri.6. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA Considerando que não houve alteração do cenário fático, 

MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes 

nas decisões que decretaram a prisão preventiva em 19.05.2017 (nos 

autos sob o código n. 129758) e 07.06.2017 (fl. 154-156), bem como que 

as manteve à f. 163 (nos autos sob o código n. 129758) e fl. 239, 373, 

405/406 e 463, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de 

fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (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), isso porque o decreto 

prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE 

as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127981 Nr: 1269-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 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. 511, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 222-61.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXCINALDO GOMES PEREIRA,VULGO 

"TIZIL"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação da Advogada Dra. Enadia garcia dos Santos Ribeiro para 

entrevistar o recuperando, a fim de providenciar documentação de sua 

transferência para outra Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 1182-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o recuperando MAICON 

JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS solicitou a presença de seu Advogado 

para tratar de assuntos relacionados ao seu PEP.

Sendo assim, INTIME-SE o Advogado nomeado à f. 22 para entrevistar o 

recuperando.

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 1182-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação da Advogado Dr. Rafael Gil Silva para entrevistar o 

recuperando, a fim de tratar de assunstos relacionados ao seu PEP, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259631 Nr: 1679-92.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do procurador da parte autora da r. decisão de fls. 43 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 04 de Setembro de 2018, às 14h 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238364 Nr: 1954-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudio Odair Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, a fim de sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, alterando o parágrafo da decisão que passará a ter 

a seguinte redação: Condeno o requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorário advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, no termos do art. 

85, §2º, do CPC, porém suspendo a exigibilidade, pelo prazo legal, uma 

vez que beneficiário da justiça. No mais, permanece inalterada a decisão 

combatida.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 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: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Biaggi de Oliveira 

Damaceno - OAB:SP/329.670

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, já que não houve comprovação de quaisquer das suas 

hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil.Intimem-se, expedindo o necessário.Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 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: Valmir Antonio Will
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Biaggi de Oliveira 

Damaceno - OAB:SP/329.670

 Vistos.

Considerando a informação de fls. 64, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 13/12/2017, às 16h30min. OFICIE-SE a 

Comarca de Cáceres/MT acerca da nova data.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 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: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Biaggi de Oliveira 

Damaceno - OAB:SP/329.670

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR o despejo da 

requerida da propriedade rural arrendada, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo com as 

advertências de praxe.Ademais, com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 19/10/2017 às 14h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência.(...).CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 

30 de agosto de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Na toada da Cota Ministerial de fl. 75/75-vº, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo in albis, dê-se vistas ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 5 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248571 Nr: 2360-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida para que se 

manifeste acerca do laudo pericial aportado ás fls. 65/71, no prazo de 15 

dias. Eu. Mariana Brenda R. N. de Oliveira, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação do procurador da parte requerida de que os autos encontra-se 

com vista para no prazo legal, manifestar acerca do "Laudo Médico 

Pericial" das folhas 110 as 113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237810 Nr: 1672-71.2016.811.0011

 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: Luceli Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A, Corretora de 

Seguros Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:MT20.011-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO 

- OAB:15013

 Intimação do procurador da parte requerida de que os autos encontra-se 

com vista para no prazo legal, manifestar acerca do "Laudo técnico 

Pericial" das folhas 258 as 265.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 101970 Nr: 767-76.2010.811.0011

 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: Fernando Kuhne Andrade, Agropecuária Salto do Céu 

Ltda, Sergio Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida para que se 

manifeste acerca do laudo pericial aportado ás fls. 515/521, no prazo de 

10 dias.Eu. Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255632 Nr: 5857-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdLS, Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

acerca do laudo pericial aportado ás fls. 52/56, no prazo legal.Eu. Mariana 

Brenda R. N. de Oliveira, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253232 Nr: 4856-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida para que se 

manifestedo laudo pericial aportado ás fls. 139/141, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250736 Nr: 3391-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henrique Garcia Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação do procurador da parte requerida de que os autos encontra-se 

com vista para no prazo de 15 dias, manifestar a cerca do "Laudo técnico 

Pericial" das folhas 137 as 143.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 4671-41.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Feliciano Maia de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, IZA MARCIA COSTA - 

OAB:10834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 236 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte embargada para que se manifeste nos autos sobre o 

teor desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158568 Nr: 2591-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdP, BdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 72, cujo 

dispositivo transcrevo:"Intime-se pessoalmente a parte autora para que 

compareça ao núcleo da Defensoria Pública, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, a fim de informar de aceita a proposta de acordo ofertada 

pelo executado. No que tange ao pleito da defensora dativa para majorar o 

valor arbitrado em sede de honorários à fl. 44 para o valor constante na 

Tabela de Honorários da OAB/MT, qual seja, 3 UHV, mister consignar, que 

não cabe ao Magistrado decidir novamente questão por ele já decidida e 

contra qual não foi interposto recurso, tendo em vista a superveniência do 

fenômeno processual denominado preclusão pro iudicato."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240490 Nr: 3146-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3146-77.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

PARTE RÉ: Requerido(a): Enilton Alves da Silva, Cpf: 57206341187 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), trabalhador agropecuário, Endereço: 

Podendo Ser Encontrado Em Seu Local de Trabalho Empresa 

Cooperb-rodovia Mt170-km, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Lambar 

D'oeste-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

13.335,30. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

DESPACHO/DECISÃO: Código nº 240490 DEFIRO o pedido formulado às 

fls. 89/90, razão pela qual DETERMINO a citação do executado Enilton 

Alves da Silva por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Desde já, caso o requerido não manifeste-se no prazo supramencionado, 

nomeio como curador especial o douto Defensor Público atuante nesta 

comarca. Cientifique-se o douto Defensor Público do mister, bem como 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de agosto de 2018.
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Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243824 Nr: 4833-89.2016.811.0011

 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): Gerson Clementino da Silva Junior, GERSON 

CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romeiro Zaim 

- OAB:4656

 Intimar o advogado da parte autora para que promova o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, nos autos da carta precatória nº 

1314-47.2017.811.0084, código 52959, nos termos do expediente 

colacionado às fls. 117/118, no prazo máximo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 22667 Nr: 2550-79.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte requerida de que foram designados os dias 

05/10/2018, às 14h00 e 16/10/2018, às 14h00, para a realização, 

respectivamente, das 1ª e 2ª Praças, dos mencionados bens imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13272 Nr: 727-41.2003.811.0011

 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 do Carmo Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 235, cujo teor transcrevo:"Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte embargada para que se manifeste nos autos sobre o 

teor desta certidão, no prazo legal.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18137 Nr: 1771-61.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esflano José da Silva, Esflano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 259 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC.

 Deste modo intimo o advogado da parte autora para que se manifeste nos 

autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18147 Nr: 1749-03.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Constanci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - INSS - OAB:3.833

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 190 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o teor 

desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32759 Nr: 3215-90.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 155 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que a procuração de fls.15 , não estabelece poderes 

específicos para receber e dar quitação, nos moldes do que prescreve o 

art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o advogado da parte autora para que 

se manifeste nos autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3804 Nr: 511-22.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Televisão Água Boa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11144 Nr: 1783-46.2002.811.0011

 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: Odete Diolina de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 191 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte embargada para que se manifeste nos autos sobre o 

teor desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12008 Nr: 1962-77.2002.811.0011

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Leite do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 217 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o teor 

desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10809 Nr: 1319-22.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DEMARCHI DO CARMO, BARBARA 

DEMARCHI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, 

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 230 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o teor 

desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158767 Nr: 1534-46.2012.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte requerida de que foi expedido o Alvará 

Eletrônico nº 424985-2/2018, para levantamento dos valores depositados 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18140 Nr: 1779-38.2004.811.0011

 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: Francisca Matias Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 306 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o teor 

desta certidão, no prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5633 Nr: 733-53.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte requerida que foram designados os dias 

05/10/2018, às 14h00 e 16/10/2018, às 14h00, para a realização, 

respectivamente, das 1ª e 2ª Praças, dos mencionados bens imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197804 Nr: 4090-84.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanete dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

88, cujo teor transcrevo: " Certifico que dirigi-me até a Gleba Tupã e ali 

procurei pela Chácara Presente de Deus e pela Autora: Ivanete dos Anjos 

e fui informado na Chácara Nossa Senhora Aparecida do Sr. Antônio, na 

Chácara Boa Vista com a Sra. Dorotildes da Silva e o Sr. Nelson Pereira, 

sendo que dos quais que indaguei alegaram desconhecê-la, por estar com 

endereço insuficiente e não tendo encontrado a autora, DEIXEI de 

INTIMÁ-LA e devolvo o presente à Central de Mandados para os devidos 

fins. Dou fé."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258498 Nr: 1168-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Alves de Souza - Comércio - ME - F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterianária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Magno Ferreira Mendes 

- OAB:8093

 Intimar a embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme art. 17 da lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12019 Nr: 1957-55.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Paranhos do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 198 , cujo teor transcrevo:" Compulsando os autos 

verifica-se que os advogados que patrocinam a parte autora não possuem 

procuração nos autos, nem poderes específicos para receber quitação, 

nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC. Deste modo intimo o 

advogado da parte autora para que se manifeste nos autos sobre o teor 

desta certidão, no prazo legal."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233370 Nr: 3817-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertina Perini
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3817-37.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE RÉQUERIDA: Albertina Perini

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Albertina Perini, Cpf: 

55662986649 Filiação: , brasileiro(a)

 FINALIDADE: Intimar a parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 36/38, para cientificar-lhe da indisponibilidade no 

valor de R$ 2.611,06 e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das 

quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.

DECISÃO/DESPACHO: “Diante do exposto, não sendo necessário o 

exaurimento das diligências para se encontrar bens dos executados 

passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no 

ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá 

recair sobre dinheiro nas contas do(s) executado(s) desfavor de 

Albertina Perini, até o limite de R$ 2.611,06 (dois mil, seiscentos e onze 

reais e seis centavos). Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do 

seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste, MT, 31 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho 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, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 9 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238268 Nr: 1910-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 41, cujo 

teor transcrevo:Primeiramente, expeça-se alvará para liberação dos 

valores vinculados para a conta bancária indicada à fl. 33.No mais, tento 

em vista o petitório acostado à fl. 37, vislumbra-se que o executado 

efetivou o adimplemento integral da prestação exigida por meio desta 

execução. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.Isento o polo passivo da ação de custas e 

despesas processuais na forma da Lei Estadual nº. 7.603/01. Após o 

transito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 08 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito”

Juizado Especial Cível e Criminal

Juizado Especial Cível e Criminal

Edital

EDITAL N. 001/18-GAB

* O Edital n° 001/2018-GAB - referente ao Processo Seletivo para o 

Credenciamento de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Leigo da 

Comarca de Mirassol D'Oeste - encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA COMAR BONFOCHI (REQUERENTE)

JANIO SIDNEY BONFOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MANTOVANNI BEATO OAB - MT0017037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. 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-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 14614729 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

JULIANA COMAR BONFOCHI CAMPESATTO (REQUERENTE)

MARGIA IZABEL GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MANTOVANNI BEATO OAB - MT0017037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. 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-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 14630165 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-97.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14550036, e, ante ao fato do 
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digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000663-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SELCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PALERMO (RÉU)

 

Vistos. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MENDES PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA 01986609103 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-31.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE HELENA COFANI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. De pronto, em que pese o recurso inominado constante nos autos 

se encontrar tempestivo, conforme certificado em id nº 12511085, não há 

qualquer comprovação do recolhimento das custas correspondentes, ou 

pleito de justiça gratuita, razão pela qual DETERMINO a intimação da autora 

para que comprove o devido recolhimento, ou, em caso de ser pleiteada a 

justiça gratuita, que colacione aos autos prova hábil a convalidar a 

hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

deserção do recurso interposto. Com o transcurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-22.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (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)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY CASADIA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-09.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIO SERAFIM DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (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)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-25.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE RAMOS DA SILVA OAB - MT23807/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIS MARAGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREMOSO ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.Decisão constante do ID.14646014, bem como, da audiência designada 
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nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE BARCELONE MULLER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-02.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - MT12863/O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS OAB - MS0012970A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação das 

partes para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao cálculo 

judicial juntado Id. 14679212. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEMIR POICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELBE DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14646096, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBL S.A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14648006, bem como. da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001081-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ FARIAS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

João Bosco Carvalho De Castro (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14647142, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 21/11/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010185-86.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT0020565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 789,83, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 12660578 e o 

Cálculo de ID. 14672110 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de agosto de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-83.2018.8.11.0011

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)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14648542 dos presentes autos,.bem como, da 

audiência designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 16:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA GONCALVES PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-30.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BOTELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 
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[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011053-40.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA DE SOUZA OAB - MT0013222A 

(ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-62.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

25/05/2017: 
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http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 14651823, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14653738, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

GABRIEL ALVES MARTINS (REQUERIDO)

CAMILA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-24.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE PROCOPIO PINHEIRO CRISTOVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNA MENACHE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MOTA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 
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serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge antonio gonçalves 

junior - OAB:24346

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do reeducando para que no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237039 Nr: 1277-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 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 os advogados do réu para apresentação dos 

memoriais finais.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116328 Nr: 2005-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2005-21.2018.811.0086 - Código n. 116328.

Vistos, etc.

Considerando as informações de fls. 11 e 12, DEFIRO o pedido de 

restituição à requerente, na pessoa de seus procuradores Ernesto Borges 

Advogados (fls. 2-9).

Intime-se a requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique Conta 

Corrente do Banco do Brasil para recebimento, já que a conta indicada na 

exordial pertence ao Banco Bradesco. Com a informação, proceda-se à 

transferência do valor de R$ 250,00.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 2 de agosto de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 5675-38.2016.811.0086

 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: Eliane de Oliveira Barcellos, Clécio Kohler Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por Eliane de Oliveira Barcellos em desfavor do Estado do Mato 

Grosso, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

teor do art. 85, § § 8° e 10, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais.Sem custas, nos termos do art. 3°, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Outrossim, diante do bloqueio de valores 

realizado às fls. 53/56, determino à expedição de alvará judicial para 

liberação de valores em favor do Estado de Mato Grosso, guardando-se 

observância aos dados bancários do Fundo Estadual de Saúde, CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, conforme documento anexo.Determino, ainda, que a 

Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando 

o Estado Requerido por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo 

supramencionado:“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão 

liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva 

Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou eletronicamente), em nome 

do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração outorgada a 

este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 

5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.”Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

f a z e n d o - s e  a s  n e c e s s á r i a s  a n o t a ç õ e s . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108641 Nr: 5296-63.2017.811.0086

 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: Lidiane Ormond da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Graces Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c.c. Indenização por Danos 

Materiais proposta por Lidiane Ormond da Silva em desfavor Nilza Graces 

Santana.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 57/59, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 57/59 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do Manual de Processo Civil.

Honorários conforme constou no acordo, e sem custas nos ditames do 
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art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 2197-66.2009.811.0086

 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: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:MT 7.169

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores e Reparação de 

Danos Morais proposta por Vanguarda do Brasil S.A. em desfavor de 

Andrade Engenharia e Construção Ltda, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR a rescisão 

do Contrato Particular de Prestação de Serviços n. 011/2009 entabulado 

entre as partes, às fls. 30/35 da Ação Cautelar n. 2168-16.2009.811.0086 

– Código n. 42787 (314/2009);CONDENAR a Requerida Andrade 

Engenharia e Construção Ltda à restituição da quantia de R$ 27.383,20 

(vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, 

nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária pelo INPC a 

partir do desembolso;CONDENAR a Requerida Andrade Engenharia e 

Construção Ltda ao pagamento da multa disposta na “Cláusula Sétima: da 

Cláusula penal”, do Contrato Particular de Prestação de Serviços 

011/2009, às fls. 30/35, da Ação Cautelar n. 2168-16.2009.811.0086 – 

Código n. 42787 (314/2009), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária pelo INPC, devidos a partir da citação, nos 

termos do art. 405 do Código Civil;IMPROCEDER o pedido de condenação 

da Requerida Andrade Engenharia e Construção Ltda ao pagamento de 

indenização por danos morais, diante do contido nesta.Ante a 

sucumbência ínfima da parte Requerente, condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro 

Júnior:“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz 

desprezará a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a 

responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 304.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 1217-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agil Distribuidora de Alimentos Ltda. (Disnorte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Contini Roveri 

- OAB:MT 13.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Maycon Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar de 

Arresto proposta por Ágil Distribuidora de Alimentos LTDA (Disnorte) em 

desfavor de Comercial de Alimentos JJ Ltda ME, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de converter o arresto 

em penhora relativo aos bens presentes no processo. Determino, ainda, o 

levantamento da caução disposta nos autos.Condeno a Requerida 

Comercial de Alimentos JJ LTDA ME ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação 

atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais.Translade-se cópia da presente 

sentença aos autos da Ação de Execução n. 1695-88.2013.811.0086 – 

Código n. 73174.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44603 Nr: 3977-41.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Martins de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento S/A em desfavor de Altair Martins de Lima.

À fl. 72 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 72, 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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95846 Nr: 3616-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DE MOURA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito a fl. 45, no tocante a pesquisa 

para a localização de endereços da parte Requerida.

Cite-se a parte Requerente para se manifestar acerca da certidão à fl. 32, 

em 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108120 Nr: 5002-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Wender de 

Jesus Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avitec Equipamento para Avicultura LTDA, 

Claudiomiro Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 21493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por M. M. Comercio de Ferro e 

Aço Ltda - ME em desfavor de Avitec Equipamentos para Avicultura Ltda.

À fl. 75 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas, e incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2718-40.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Gonchorovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Cooperativa 

de Crédito, Poupança, Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde - MT em desfavor de Luciane Gonchorovski.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 120/122, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 120/122 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73174 Nr: 1695-88.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agil Distribuidora de Alimentos Ltda. (Disnorte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Contini Roveri 

- OAB:MT 13.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de 

Arresto n. 1217-80.2013.811.0086 – Código n. 72698, apensa, intime-se a 

parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com manifestação, venham-me os autos conclusos.

Quedando-se inerte a parte Exequente, aguarde-se o retorno da carta de 

intimação expedida à fl. 101, quando, então, certifique-se o devido 

decurso de prazo, remetendo os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46311 Nr: 1730-53.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Serafim de Matias - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Aparecida Pereira - 

OAB:MT 12.876, Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 7568-B

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito à fl. 40, uma vez que o presente feito já fora sentenciado 

conforme delineado à fl. 39.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento a sentença proferida à fl. 39.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 842-21.2009.811.0086

 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): Claudinei Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito à fl. 72 dos autos, uma vez que, tentado a 

localização de endereço da parte Requerida via Sistema Bacenjud (fls. 

63/64), não logrou êxito.

Desta forma, intime-se a parte Requerida para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84150 Nr: 1485-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deomar da Silva & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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. 78/79, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72702 Nr: 1221-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita F de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 46/47, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70561 Nr: 3109-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFLW, ISL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 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. 83/84, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 402 de 575



 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42449 Nr: 1895-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Evaristo Fabricio Costa, Ricardo Neves Costa, 

Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 88/89, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1895-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me, Reginaldo 

Antonio Molossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca RenaJud de fls. 83, bem como para 

que informe o endereço atual dos Executados e o recolhimento da 

respectiva diligência para fins de intimação dos devedores sobre o 

resultado do RenaJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2963-85.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103413 Nr: 2392-70.2017.811.0086

 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: Itau Seguros de Auto e Residencia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P O TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME, 

ELOI DARCI PILZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 88, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1786-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdCIdS, MHIdS(, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 79, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 1902-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge 

Ltda. EPP (Radymagem), Daniel Gardin, Bolivar Borges Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do 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. 94/95, bem como para que 

informe o endereço atual do Executado e o recolhimento da respectiva 

diligência para fins de intimação do bloqueio on line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49790 Nr: 867-63.2011.811.0086

 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: CRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPB, LJB, NJB, LPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Henrique Franceschetto - OAB:89.468 OAB/RS, Luis Felipe Lammel 

- OAB:MT 7.133, RODRIGO GELAIN FUNCK - OAB:38180

 Assim, apesar de ter sido intimado a comparecer à audiência de instrução 

e julgamento que seria realizada em 30/03/2016, não pôde requerer a 

produção de provas, tampouco indicar eventuais testemunhas.Ademais, o 

seu pedido para denunciar à lide sua genitora LUDOVINA PEDRINI 

BIANCHEZZI não foi apreciado, contudo, tenho por bem indeferi-lo, pois 

impertinente neste momento processual, considerando que a parte autora 

desistiu do pedido para inclusão do imóvel que teria a Sra. LUDOVINA 

BIANCHEZZI como proprietária na partilha.Sendo assim, considerando o 

quadro fático supradelineado, CHAMO O FEITO A ORDEM para evitar a 

alegação de futura nulidade por cerceamento de defesa causada ao 

denunciado NILTON JOSÉ BIANCHEZZI, de modo que determino a sua 

intimação para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

deseja produzir ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

preclusão e prosseguimento do feito com a prolação de sentença.Após, 
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decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107497 Nr: 4711-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Faruk de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

LTDA, Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - OAB:12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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 NOVA MUTUM 8010219-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILEIDE LEANDRO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. De proêmio, no que concerne aos 

Embargos de Declaração dispostos no id. n. 10154253, tenho por prudente 

a oitiva da parte Requerida, mormente por considerar o seu conteúdo 

infringente. Com efeito, intime-se a parte Requerida para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei n. 

9.099/95, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro 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.: 117926 Nr: 2735-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Carlos 

Salvaterra, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A CP.

Citado o denunciado ofereceu resposta à acusação, arguindo preliminares 

de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para persecução penal, 

requerendo, portanto, absolvição sumária do acusado.

Decido.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, visto que a peça preenche 

todos os requisitos previstos pelo artigo 41 do CP, não estando 

evidenciada nenhuma das situações previstas pelo artigo 395 do CPP.

As alegações do réu quanto a ausência de justa causa, se prendem ao 

mérito da demanda e carecem da devida instrução probatória para a sua 

apreciação.

Como a própria defesa reconhece, a denúncia se escora no depoimento 

de testemunhas e da própria vítima, bem como na existência de laudo 

pericial, pelo que não há que se falar que esteja de todo desamparada de 

elementos de prova para que seja liminarmente rejeitada.

Ademais, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, designo o dia 19 de setembro de 2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, observando-se que a vítima já foi ouvida por 

depoimento especial, ficando portanto, dispensada de comparecer, não 

devendo ser intimada.

Expeça-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não 

residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.

Requisite-se a presença do réu que é preso

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117539 Nr: 2543-02.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 “Vistos.

De proêmio, encaminhe-se cópia do CD-R contendo depoimento da vítima 

ao Ministério Público, para juntada aos autos da medida de proteção em 

curso na segunda vara desta comarca.

 Ademais, considerando que o acusado já foi devidamente citado (fls. 35), 

sai à defesa intimada para apresentar resposta à acusação no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP.

Por último, tendo em vista a ação penal em apensa (Código 117926), 

transladem-se cópias das peças necessárias, inclusive da presente 

audiência para o respectivo auto.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88633 Nr: 4173-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 “Vistos.

De proêmio, decreto a revelia do acusado, que depois de citado, mudou-se 

de endereço sem informar o novo endereço nos autos. Ainda que o 

Ministério Público tenha diligenciado e encontrado o possível endereço do 

acusado na Espanha, verifica-se que nos termos do artigo 367 do CPP, 

cabe ao réu manter o Juízo informado sobre as alterações de endereço.

Por isso, dispenso as intimações pessoais do réu para ulteriores atos do 

processo, assim como seu interrogatório, ainda mais diante do fato de o 

acusado estar supostamente residindo em outro país a demandar atos 

dispendiosos e demorados sem que sequer haja a certeza de que ele 

resida nesse local, já que ele mesmo não declarou nos autos.

Homologo a desistência das oitivas das testemunhas Meline Barcellos e 
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Marcos Antônio Ferreira Carvalho e concedo prazo de 05 (cinco) dias 

para a defesa juntar o substabelecimento.

Ademais, aguarde-se o retorno da carta precatória já expedida para oitiva 

da vítima Manuela Alvares Barcellos ou o decurso do prazo de 

cumprimento, e uma vez expirado, nos termos do artigo 222, §2.º, do CPP, 

vistas as partes para oferecerem alegações finais escritas, no prazo 

legal, independentemente do cumprimento da missiva, que deverá ser 

juntada aos autos a qualquer tempo. Após, voltem os autos conclusos 

para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118094 Nr: 2830-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 (...) Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva com pedido subsidiário em 

conversão em prisão domiciliar do acusado Alex Barros de Souza. 

Outrossim, Considerando que a defesa não apresentou a resposta 

escrita, intime-se novamente a Defesa do réu, para no prazo legal, 

apresentar resposta escrita, sob pena de aplicação da multa prevista no 

art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários 

mínimos.Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente 

o acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo 

de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para 

tanto, seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante 

nesta Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do 

prazo supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública. 

Uma vez juntada à resposta escrita, tornem os autos conclusos.Ultimada, 

quanto a reiteração do pedido de busca e apreensão formulada pelo 

Parquet, verifico que o referido pleito já foi apreciado nos autos em penso 

(Código 117784), consoante decisão de fls. 36/36.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 110-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

 Considerando que a defesa não apresentou as alegações escritas, 

intime-se novamente a Defesa do réu, para no prazo legal, apresentar 

resposta escrita, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96812 Nr: 6728-48.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural proposta por EUNICE DE FATIMA BESSA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados na exordial.

O requerido foi citado na presente ação e apresentou contestação em ref. 

09.

À ref. 08 o requerente informa a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Intimado sobre o pedido, o requerido quedou-se inerte (ref. 15).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, tendo em vista a ausência de 

impugnação do requerido quanto ao pleito.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme art. 90, caput, do CPC, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62124 Nr: 655-02.2013.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda com regulamentação de visitas e alimentos 

que Raimundo Reis de Souza Araújo promove em desfavor de Carina 

Santos Silva, pela qual pretende a regularização da situação fática 

envolvendo o menor Matheus Santos Silva de Souza Araújo.

À fl. 56 a parte autora informa a ausência de interesse no feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Tendo em vista o manifesto desinteresse da parte autora no que tange ao 

prosseguimento do feito, bem como que a requerida conquanto tenha se 

manifestado à fl. 49 não apresentou defesa, não há óbice ao acolhimento 

do pedido do requerente.

Com efeito, conforme entendimento doutrinário, o interesse de agir é 

configurado desde que esteja presente o binômio utilidade/necessidade. 

Portanto, apenas haverá interesse processual no ajuizamento e/ou 

prosseguimento de uma demanda se dela decorrer provimento jurisdicional 

que traga ao litigante algum benefício (utilidade) e, ainda, se não existir 

outro meio da parte obter aquele mesmo resultado almejado sem a 

intervenção do judiciário. Na ausência de um desses requisitos, a 

demanda não pode ter seguimento por faltar-lhe uma das condições de 

existência da ação, previstas no inciso VI do art. 485 do Código de 

Processo Civil.

 Destarte, no caso em análise, ocorrera o fenômeno da perda 

superveniente do interesse processual, não gozando os autos de 
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utilidade, pelo que merece o processo ser devidamente extinto.

 Dispositivo.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse 

processual.

Sem honorários, eis que a parte requerida não contestou a presente lide.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo, observando-se, se for o caso, o disposto nos Provimentos nº 11 

e 40 da CGJ/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 767-05.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINA DA SILVA MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Vistos.

Primeiramente, indefiro o pedido de fls. 105/121 ante a inadequação da via 

eleita, mormente porque a pretensão ali informada deveria ter sido 

buscada por meio de ação própria.

No mais, cumprido o determinado à fl. 144, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do imóvel constante da matrícula nº 10.672 do CRI 

local, tal como já determinado à fl. 92.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65338 Nr: 754-35.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY DONIZETE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

165/169.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20598 Nr: 2593-76.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO OLIVEIRA NEGRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pelo INSS e, nos termos do art. 487, I do CPC, 

julgo extinto o feito com resolução de mérito.Em consequência, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado à fl. 264, com as 

seguintes ressalvas:a)Valor principal: R$ 61.581,71 (sessenta e um mil 

quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos);b)Honorários 

advocatícios: R$ 6.158,18 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e dezoito 

cen tavos) .Ante  a  sucumbênc ia  rec íp roca ,  condeno  o 

impugnado/exequente ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor tido como excesso de execução 

(R$ 7.560,09 – diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente 

devido), cuja exigibilidade fica suspensa por ser hipossuficiente e, 

portanto, beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Isento o 

executado do pagamento de sua cota-parte de custas na forma da pela 

Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o 

executado/impugnante, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ao 

pagamento de honorários advocatícios calculados sobre a base de 40% 

(quarenta por cento) do valor tido como excesso de execução, que 

corresponde ao valor de R$ 7.560,09, honorários que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre esta, perfazendo a quantia de R$ 756,10 (setecentos e 

cinquenta e seis reais e dez centavos), em consonância com o art. 85, 

§3°, I, do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se o devido Precatório e a 

respectiva Requisição de Pequeno Valor.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67512 Nr: 2438-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi devidamente citado e não realizou o 

pagamento da dívida e/ou apresentou embargos, nos termos do art. 701, 

§2º do CPC, converto o presente feito em execução por quantia certa.

Anote-se junto ao Sistema Apolo que se trata de ação executiva.

Destarte, na forma do artigo 513, §2º do CPC, intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 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 e, também, de honorários 

de advogado 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 pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, conforme explana o § 8º do art. 528 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63182 Nr: 1885-79.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se 

trata de cumprimento de sentença.

Ademais, considerando que os exequentes Maria Divina Silva de Jesus e 

Wande Alves Diniz concordaram com os cálculos apresentados pelo 

executado (fl. 193), necessária a homologação destes.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à fl. 193.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 1909-78.2011.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA MARQUES DA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 11-30.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADOLFO BERTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a irresignação do executado ao pedido de habilitação de 

fls. 169/185, em razão da existência de cônjuge supérstite, conforme 

informado na certidão de óbito de fl. 173, bem como levando-se em conta 

a informação do causídico da parte exequente no sentido de que os 

herdeiros indicados em fl. 169 “são os únicos e legítimos sucessores de 

Antonio Adolfo Bertolo” (fl. 170), intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o informado pelo INSS em fl. 

187vº.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24737 Nr: 2902-63.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVANDO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Conselho da Justiça Federal revogou os artigos 18 e 

19 da Resolução CJF-RES-2016/00405 (processos CJF-PPN-2015/00043 e 

CJF-PPN-2017/00007), decidindo pela impossibilidade de destaque de 

honorários advocatícios contratuais para pagamento em Precatórios e/ou 

Requisições de Pequeno Valor (RPV) autônomos, indefiro o pedido de fls. 

228/229. De mais a mais, frise-se que tal entendimento, tal como já 

explicitado pelo eg. STF, não malfere a Súmula Vinculante nº 47 do STF: 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 777-25.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FILIZARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo o polo ativo da lide, 

fazendo-se constar a herdeira habilitada à fl. 115.

Considerando já conter o feito decisão concessiva da aposentadoria por 

idade transitada em julgado (fls. 90/91), antes de analisar o pleito de 

conversão do pedido inicial em pensão por morte em razão do falecimento 

do autor (fls. 121/124), intime-se a herdeira habilitada à fl. 115 para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o indeferimento do pedido 

administrativo de pensão por morte, sob pena de não conhecimento da 

conversão pretendida por ausência de necessidade de tutela jurisdicional 

(interesse de agir).

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61132 Nr: 2217-80.2012.811.0012

 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: PFSDS, EKBDS, MDABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Renato Ferreira da Silva, Cpf: 

03904713132, Rg: 2350204-5 SEJSP MT Filiação: Alison Angelo da Silva e 

Eva Barros Ferreira, data de nascimento: 07/03/1990, brasileiro(a), natural 

de Nova xavantina-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua 

Macapá Nº 215, Bairro: Tonetto, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e treis centavos).

Prazo para pagamento:05-(cinco dias).

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura- Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28056 Nr: 2495-23.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO B. PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05( cinco)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Agnaldo B. Pimenta, CNPJ: 

04644322000124, brasileiro(a), Endereço: Rua Novo Hamburgo Nº 1.520, 

Bairro: Jardim Oliveira, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos)

Prazo para pagamento:05 cinco dias.

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 049/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64105 Nr: 2844-50.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEMENTE DE MORAES COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a MARIA CLEMENTE DE MORAES COSTA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do ajuizamento da ação (11/11/2013 – fl. 

05), conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, 

por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter 

alimentar, confirmo a tutela antecipada concedida na sentença de fls. 

54/55, devendo o requerido manter o benefício implantado.As parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos 

vencimentos e de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta 

data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e 

no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurada: Maria Clemente de Moraes Costa; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda 

mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 11/11/2013 

(data do ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; f) data do início do pagamento: mantenha-se o 

benefício.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (EXECUTADO)

LAIR DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000353-77.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP, LAIR DA ROSA Vistos. Intime-se a 

parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 19 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63771 Nr: 2508-46.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Posto isso, julgo extinta a punibilidade de ANANIAS AUGUSTO DA 

FONSECA, ante a ocorrência da prescrição, o que faço com arrimo no 

artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 110 e 115, 

todos do Código Penal.Remeta-se cópia da presente decisão ao processo 

de execução de pena formado a partir da guia de execução penal de fls. 

141.Procedam-se baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao 

distribuidor da comarca.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63828 Nr: 2566-49.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RAMOS QUEIROZ, ADALBERTO 

BISPO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte exequente opôs embargos de declaração contra sentença de fl. 

36, argumentando existir omissão, uma vez que não há pedido de extinção 

na presente demanda, nem mesmo provas que comprovem a quitação do 

débito alimentar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Entendo assistir razão ao embargante, uma vez que este juízo se 

equivocou ao proferir a r. sentença de quitação extinguindo o feito.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração, 

para o fim de anular a sentença de fl. 36, uma vez que à fl.35-v, a parte 

exequente reiterou os pedidos da inicial e este juízo interpretou como se a 

parte exequente houvesse pedido a extinção do feito por quitação, 

proferindo assim equivocadamente a r. sentença.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64311 Nr: 3069-70.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Maria Olinda Magalhães d Oliveira ajuizou ação ordinária em face do 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados.

Alega a parte autora ser servidora pública estadual inativa e que a Medida 

Provisória n. 482/94, posteriormente convertida em lei de n. 8.880/94, que 

determinou a conversão dos salários dos trabalhadores para URV, não foi 

devidamente observada pelo estado réu, não alcançando seus subsídios 

de forma correta.

Aduz que referida conversão do cruzeiro real para URV ocorreu no último 

dia do mês de março de 1994 e que seu subsídio não foi pago na referida 

data, ocasionando, assim, a diminuição dos vencimentos decorrente da 

incidência de alguns dias de inflação no período, acarretando uma perda 

de 11.98% da remuneração.

Diante dos fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento das 

diferenças salariais e seus reflexos, a título de indenização por dano 

material, no montante de R$ 21.790,41 e indenização por danos morais, no 

valor de R$ 43.580,81.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/15.

Em contestação (fls. 46/61), alega o réu, preliminarmente, prescrição 

quinquenal para reestruturação da carreira dos profissionais da educação 

básica.
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No mérito, sustenta que os servidores públicos integrantes do Poder 

Executivo não possuem direito a eventual diferenças dos vencimentos, 

pois estes eram estipulados e pagos com base no último dia do mês.

Pugnou pela improcedência do pleito inicial e a condenação dos autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Juntou documentos às fls. 62/113.

Em impugnação à contestação (119/124), a parte autora rebateu as teses 

de defesa e ratificou os termos e solicitações constantes da exordial.

Instados a se manifestarem quanto à produção de provas, o réu pugnou a 

apresentação de novos documentos (fls. 204/214) e a parte autora 

quedou-se inerte. Em petição, o réu sustentou ter efetivado o pagamento 

das diferenças da conversão da moeda e pugnou pela improcedência da 

ação.

A parte autora, devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos apresentados pelo réu, quedou-se inerte (fl. 217).

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito e comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual não há necessidade da produção de 

provas outras que não as já constantes dos autos.

De início, há de se dizer que não há controvérsia sobre os fatos narrados 

na inicial, eis que a conversão dos vencimentos da parte autora de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV, como de todos os 

servidores públicos do Estado (união, estado e municípios), ocorreu com 

base nos valores de 31.03.1994.

A parte requerente busca a condenação do requerido ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas 

recebidas, sob argumento de que não recebeu seu salário no último dia do 

mês de março de 1994, havendo inconsistências de valores quanto à 

correção da moeda.

A discussão nos presentes autos restringe-se a eventual defasagem de 

vencimentos da parte autora quando da conversão da moeda.

As Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei n. 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para 

Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o 

valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, 

sendo que a última determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real 

para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento 

dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.”

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua:

“Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e 

militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei.

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso 

anterior.”

Assim, por se tratar de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei n. 

8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus 

servidores em URV”. (STJ, REsp. 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009).

Em verdade, a conversão ocorreu adotando-se a URV do último dia do 

mês de março de 1994, enquanto o pagamento dos servidores geralmente 

ocorria por volta do dia 05, fechando-se a folha de pagamento até o dia 20 

de cada mês.

Em decorrência disso, a maioria dos entes federados não respeitou o 

preceito normativo, acarretando um processo depreciativo da 

remuneração dos servidores, pois foi utilizado um divisor maior para se 

processar a conversão, provocando uma redução salarial, em grande 

parte dos casos, de 11.98% nos vencimentos dos servidores a partir de 

março de 1994, e que se protrai até os dias atuais, em afronta ao artigo 

37, inciso XV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento.

 Nesse sentido são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – 

SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO À INCORPORAÇÃO NA 

REMUNERAÇÃO DO PERCENTUAL DECORRENTE DA EVENTUAL PERDA 

OCORRIDA QUANDO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM, BEM COMO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – RECURSO 

DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os 

servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016).

2. (...)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real 

para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. 

Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4. (...)

(TJMT Ap 165645/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 

26/04/2017)

E, para corroborar, o Supremo Tribunal Federal por meio da Primeira 

Turma, firmou jurisprudência:

“VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. “ (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014).

Conforme se extrai da petição e documentos de fls. 204/2014, o Estado 

requerido sustentou ter efetivado o pagamento das diferenças resultantes 

da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, o que não foi 

objeto de impugnação pela parte autora.

Depreende-se do documento juntado à fl. 207 ter o Estado de Mato Grosso 

despendido o valor de R$ 20.168,02 (vinte mil, cento e sessenta e oito 

reais e dois centavos) para pagamento à autora do diferencial da 

conversão de moeda – Dif. Conv. MP - 482 URV.

Deste modo, tenho como improcedente o pedido de cobrança formulado 

pela parte autora para condenação do Estado ao pagamento do 

diferencial, posto ter o ente público efetivado o pagamento do valor, o que 

não impugnado pela autora, embora devidamente intimada.
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Com relação ao pedido de indenização por dano moral, razão não assiste 

à parte autora.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da 

Constituição Federal. Assim, a configuração do dever de indenizar passa 

pela verificação de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre 

ambos.

O dano moral provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a 

liberdade, a família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade 

física, a imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações 

individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, 

constrangimento, desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na 

tranquilidade, nos sentimentos e afetos.

Contudo, não basta a simples afirmação da vítima ter sido atingida 

moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que se possa 

extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos 

supramencionados.

Desta forma, para a caracterização do dano moral, necessário se faz a 

demonstração de uma situação que ordinariamente faz presumir a 

existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a 

conduta do agente.

Vejamos o que leciona Humberto Teodoro Júnior sobre o tema, in Dano 

Moral, 5ª Edição, 2007, página 09:

“Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no 

psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente 

pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória 

que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a 

ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou 

não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do 

homem médio e a experiência da vida.”

 Significa dizer que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova 

ou aferição do seu quantum, mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, 

a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação ou pelo menos 

que estes reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção 

segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu 

patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com 

relação aos seus sentimentos.

Assim, o dano moral decorre da violação a direito próprio da personalidade 

e não de mera contrariedade do cotidiano.

A parte autora sequer explana na inicial abalo emocional/moral.

In casu, do evento narrado pela parte autora, não vislumbro a ocorrência 

de qualquer dano moral ao direito próprio da sua personalidade.

Isto porque não constato que do ato praticado pela parte ré pudesse 

ensejar na deturpação da imagem da parte autora, mormente porque a 

redução de seus vencimentos pela aplicação incorreta da conversão da 

moeda ocorreu com todos os servidores públicos, motivo pelo qual não 

houve dano à imagem e à personalidade do(a) autor(a).

Além disso, dos fatos narrados, entendo haver apenas mero 

aborrecimento, o que não enseja dano moral, conforme entendimento 

pacífico nos tribunais superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E 

VENDA. PROMESSA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 535 DO CPC/1973. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM DEVIDA. HONORÁRIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

Nº 7/STJ. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. (...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores 

normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar 

danos morais indenizáveis.

5. (...) (STJ - AgInt no AREsp 863.644/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 

25/11/2016).

Desta feita, a rejeição da condenação por danos morais é medida que se 

amolda razoável.

Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que atenta a disposição do art. 85 e seguintes do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, pagas eventuais custas remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75962 Nr: 55-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVEA FERNANDES DE LIMA 

MACHADO - OAB:92162

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: Ação de desapropriação por utilidade pública com 

pedido liminar movida pelo Município de Nova Xavantina - MT em desfavor 

de Joaquim Queiroz Borges.

Despacho/Decisão: Para levantamento de parte da quantia depositada, 

conforme requerido à ref. 66, deve-se observar o disposto no art. 34 do 

Decreto-Lei 3.365/41:Art. 34.O levantamento do preço será deferido 

mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam 

sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, 

para conhecimento de terceiros.Conforme se extrai dos documentos 

juntados às referências 72 e 78 e fls. 33/34, foi demonstrada a 

propriedade da parte ré e a inexistência de dívidas fiscais que recaiam 

sobre o imóvel.Pelo exposto, DEFIRO o pedido para o levantamento do 

valor referente a 80% da indenização ofertada na inicial, entretanto, a 

expedição de alvará fica condicionada à publicação de editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros, bem como do 

transcurso do prazo estipulado no Provimento 68 do CNJ.Assim, 

determino:1.Publique-se os editais, com o prazo de 10 dias, para 

conhecimento de terceirs, quanto ao levantamento de 80% (oitenta por 

cento) do valor correspondente a justa e prévia indenização em razão da 

desapropriação, que está depositado neste juízo;Cumpridos o item 1 e 

transcorridos os prazos mencionados, expeça-se alvará para 

levantamento do valor correspondente a de 80% (oitenta por cento) da 

indenização ofertada na inicial.Intimem-se. Ciência ao MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALTAIR GONÇALVES 

JÚNIOR, digitei.

Nova Xavantina, 09 de agosto de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3369 Nr: 1766-70.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU YAMADA, DÉBORA RAQUEL DE 

SOUZA YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 Consta às fls. 402/403 que o imóvel matriculado sob o n° 261, CRI local, 

foi arrematado em favor de Neuri Zuffo e Cia Ltfa, no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais).

No auto da arrematação foi informado ter o arrematante solicitado o 

parcelamento do valor nos seguintes termos: 25% do valor da 

arrematação no ato R$10,000.00 (dez mil reais) e o restante em 30(trinta) 

vezes, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Não há nos autos comprovante de depósito Judicial da quantia 

mencionada no auto, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à título da 

entrada.

 Certifique-se a existência de depósitos efetuados pelo arrematante.
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Em tempo, intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) 

dias.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1956-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 Diante do exposto, DECLARO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, e, 

por conseqüência, JULGO EXTINTA a presente SINDICÂNCIA 

ADMINISTRATIVA, instaurada em desfavor do Titular do Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Paranatinga, ANTÔNIO FRANCISCO DE 

CARVALHO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Solicite-se a devolução das cartas precatórias, 

independentemente do cumprimento, caso não tenham sido devolvidas 

ainda.P.R.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Paranatinga/MT, 02 de agosto de 2018.Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5566 Nr: 644-28.2000.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Oliveira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Margilardo, Manoel Conceição 

Amorim, Arnoldo Leal de Figueiredo, Espólio de Isaira de Bortoli Keller, 

Virginia de Bortoli Keller Solano, Rogério de Bortolli Keller, Adriana Maria 

Menegazzo de Barros Michelotto, Guaporé Indústria e Comércio de Carnes 

Ltda, Francisco Luiz Brunelli, Jorge Suquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT, Voney Rodrigues Goulart Junior - OAB:25335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29238, Virginia Keller 

- OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fl.278).

Intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 2625-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alba Coimbra Marques - 

OAB:5120-B/MT, Marciano Xavier das Neves - OAB:1190

 Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.Intimem-se.Intime-se a 

defesa para apresentar Contrarrazões ao recurso ofertado pelo Ministério 

Público. Paranatinga/MT, 09 de agosto de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88690 Nr: 1871-23.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Pauvels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar o advogado da parte 

autora para audiência designada para o dia 10/10/2018 às 15h00m, para 

sessão de Conciliação, a realizar-se neste Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga-MT, sessão esta em que 

as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados, na 

qual será buscada a composição amigável entre os mesmos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50795 Nr: 2311-29.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorimércio Pessoa Pimentel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORIMÉRCIO PESSOA PIMENTEL - ME, 

CNPJ: 03675385000185, Inscrição Estadual: 5110120017-1. 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$ 400,80 (Quatrocentos reais e oitenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 09 de agosto de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55318 Nr: 1276-63.2014.811.0044

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Lima Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Regina Pereira Lima 

Amaral - OAB:14.751/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

418,26 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 58/60. 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. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum desta 

Comarca aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Fica 

Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 
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processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58872 Nr: 3598-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS FELIPE SCHAEFER, Cpf: 

06050551901, Rg: 8603641-0, Filiação: Silvio Schaefer e Helena Stofel 

Schaefer, data de nascimento: 22/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Toledo-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,08 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 09 de agosto de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15786 Nr: 2085-68.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdO, ALdOL, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ OZORIO LOPES, Rg: 30582676, 

Filiação: João Lopes e Terezinha Januário, brasileiro(a), casado(a), braçal. 

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$ 621,06 (Seiscentos e vinte e um reais e seis 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 09 de agosto de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29115 Nr: 2113-60.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANIBAL MANOEL LAURINDO, Cpf: 

05739144949, Rg: 618.831, Filiação: Stella C. Laurindo e Manoel Sipriano 

Laur indo, data de nascimento:  01/05/1950,  casado(a) , 

veterinário/agricultor/empresário. 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$ 14.630,03 (Quatorze mil e seiscentos e trinta 

reais e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 09 de agosto de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63605 Nr: 2182-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos Documentos 

da Comarca de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JODER BESSA E SILVA - 

OAB:17779/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Considerando que a publicação do despacho de fl. 211, saiu no nome do 

procurador antigo, determino que proceda-se a intimação do Município de 

Paranatinga na pessoa do seu procurador atual, dos termos do despacho 

de fl. 211.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 3156-85.2017.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para que 

constitua novo advogado, e ofereça, no prazo de dez dias,as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62166 Nr: 1535-24.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Balbino Ramos, Ramiro Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solda Alves, Valdir Alves 

Junior, Almiro Levy, Rogerio Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88849 Nr: 1942-25.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Anastácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 2025-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89036 Nr: 2050-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aurea Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84691 Nr: 4530-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Zamignan, Shirley Maria Moscon Zamignan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Financeira Alfa S/A - Crédito Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12684/B/MT, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Roberta Macedo Vironda - OAB:89243/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76470 Nr: 550-84.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uesterdouglas Soares Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87349 Nr: 1116-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32076 Nr: 319-33.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 266-42.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:22088/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar dos embargos 

à ação monitória juntado às fls. 87/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31241 Nr: 1675-97.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI, Eldo Renck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth, Vanderlei 

Gilberto Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 413 de 575



07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o credor para que informe se houve o 

cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 2688-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva, Nivaldo 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 2688-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva, Nivaldo 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58804 Nr: 3561-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Antonio da Silva e Cia Ltda - ME, Antonia 

Aparecida de Souza da Silva, Nivaldo Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste acerca 

do documento de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63481 Nr: 2097-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE OVOS BOM SUCESSO LTDA - 

ME , Antonio Carlos Ribeiro, Luiz Fernando Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67254 Nr: 543-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves de Oliveira, João Geraldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21183 Nr: 2628-03.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:24730/PR, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21135 Nr: 2588-21.2007.811.0044

 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: Espólio de Germano José Becker, Venilda Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orélio Boniatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Laval 

Batistelo - OAB:19.240, Mauro Alberto Angonese - OAB:11.930

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,08 (quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 84/86. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 434,45 (quatrocentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos), para recolhimento das guias de 

custas e R$ 127,63 (cento e vinte e sete reais e sessenta e três 

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 INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5.º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73192 Nr: 2849-68.2016.811.0044

 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: PBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA BATISTA DA ROCHA, Cpf: 

05980975110, Rg: 2331370-6, Filiação: Sonia Batista, data de nascimento: 

19/02/1992, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 09 de agosto de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90417 Nr: 2746-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Vistos.

Notifique-se o acusado para que ofereça defesa prévia, no prazo de 10 

(dez) dias. Nessa defesa o acusado poderá argüir preliminares, invocar 

as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, bem como 

especificar provas e arrolar até 05 (cinco) testemunhas.

 Faça constar no mandado que será nomeado defensor por este juízo 

caso o acusado não apresente sua defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 1234-72.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião David Marques

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89061 Nr: 2069-60.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 1492-92.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feodorit Egoroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 4525-17.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GG, Leopoldo Valandro, Rosangela Aparecida Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Firme no exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial e condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, as quais deverão permanecer suspensas, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da assistência judiciaria 

gratuita.Deixo de fixar honorários advocatícios.Transitada esta em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Paranatinga, 30 de julho 

de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88322 Nr: 1645-18.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdJA, IMAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo 

pagamento, sob pena de protesto judicial e prisão (pelo prazo de até 03 

(três) meses, com fulcro no artigo 528, §§3º e 7º, do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido de benefício de assistência jurídica gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-81.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA FRANCISCA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA ANTONELLO OAB - SP59905 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (RÉU)

FERNANDA SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000605-81.2018.8.11.0044. AUTOR: 

GERACINA FRANCISCA DE MORAES RÉU: CLEVERLAN FRANCISCO 

GARCIA, FERNANDA SANTOS DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GERACINA FRANCISCA DE 

MORAES em face de CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA e FERNANDA 

SANTOS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que o primeiro requerido, na posse de procuração outorgada pela 

requerente, firmou contrato de compra e venda de seus bens com a 

segunda requerida, sem autorização da autora. Aduz a requerente que o 

instrumento de mandato outorgava ao primeiro requerido a prática de 

determinados atos, mas que não incluía a alienação de bens da autora. 

Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração dos bens e, 

ao final, que seja julgada procedente a demanda, declarando-se a nulidade 

do ato jurídico, bem como tornada definitiva a medida de urgência. É o 

breve relatório. Decido. Inicialmente, tendo em vista que a autora não 

comprovou a hipossuficiência alegada e procedeu com o recolhimento das 

custas iniciais, indefiro o pedido da gratuidade da assistência judiciária. A 

pretensão antecipatória consiste na imediata reintegração da autora na 

posse dos móveis descritos na inicial. Sabe-se que para a concessão de 

tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil prevê: 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. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Assim, 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. Em uma análise efêmera, típica das 

medidas de urgência, não vislumbro o perigo de dano, fundamental à 

concessão da urgência pleiteada, uma vez que as partes estão 

amparadas por documento até o presente momento idôneo, capaz de 

tutelar as relações jurídicas ali descritas. Isto porque, na procuração 

outorgada pela requerente ao primeiro requerido, realizada junto ao 2º 

Serviço Notarial e Registral, constam, expressamente, poderes para 

“assumir compromissos e obrigações”, “contratar ou ser contratado”, bem 

como “dar e aceitar quitações, totais ou parciais”. Outrossim, a 

procuração foi confeccionada em 27/01/2017, sendo que o contrato foi 

firmado em 04/07/2018 e a revogação da procuração se deu em momento 

posterior, em 12/07/2018, ou seja, na data em que o primeiro requerido 

celebrou a compra e venda dos móveis, possuía instrumento válido e 

eficaz para que o fizesse, não havendo falar-se, em um juízo de cognição 

não exauriente, em nulidade do negócio jurídico. Em caso similar, no 

mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. PROCURAÇÃO PARA VENDA DO IMÓVEL 

VÁLIDA NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 

Legitimidade passiva reconhecida. Muito embora a negociação e a 

perfectibilização da compra e venda do imóvel tenha ocorrido através de 

procurador, o contrato foi assinado durante a validade do mandato, sendo 

perfeitamente válido. Constando como vendedores os proprietários 

registrais, resta evidenciada neste momento processual a 

responsabilidade dos mesmos pelas obrigações assumidas por seu 

procurador. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070920053, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 17/11/2016). (TJ-RS - 

AI: 70070920053 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 

17/11/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/11/2016) Dessa maneira, a posse da segunda requerida 

aparentemente se mostra justa, uma vez que amparada contratualmente 

por instrumento, por ora, válido e eficaz, sendo este entabulado junto ao 

representante da requerente, com mandato que lhe conferia, à época, 

poderes para entabular avenças em nome da autora. Assim, estando a 

posse fundada em documento legítimo, a reintegração de posse deixa de 

ser a medida cabível. Neste sentido, impera destacar o posicionamento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.Não há como deferir a tutela 

cautelar de reintegração de posse antes da manifestação judicial acerca 

da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, 

tendo em vista que até então a posse do comprador se mostra justa e 

amparada contratualmente. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, 

Publicado no DJE 28/06/2018). Com efeito, o pleito somente poderá ser 

mais bem analisado passando pelo crivo do contraditório e da instrução 

processual, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão. Nos moldes do 

artigo 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação 

das partes deverá ser pessoal. Ao serem citados, os réus deverão ser 

cientificados de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 (dez) dias. 

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 10 de agosto de 2018. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 991-94.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493

 1. Declarada aberta a audiência, observadas as formalidades legais 

acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n.º 

11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

2. Considerando a ausência injustificada do procurador do acusado, 

embora devidamente intimado, foi nomeado para o ato como Advogado 

dativo Ukenid De Cris Da Silva., cujos honorários arbitro em 1 URH. 

Expeça-se certidão em favor do causídico.
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3. Pelo MM Juiz foi dito: “Tomei o depoimento da testemunha Acedail 

Justino dos Santos.”

4. Cumprida a ordem deprecada, devolvam – se os autos ao Juízo 

Deprecante com nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91308 Nr: 2176-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O, JAKSON 

DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855/0

 1. Declarada aberta a audiência, considerando que o adolescente Diogo 

Berger Afonso, compareceu desacompanhado de procurador, restou 

prejudicado o ato bem como a ausência de todos os mandados pela 

Secretaria.

2. Saem os representantes legais do adolescente Diogo Berger Afonso, 

para constituírem novo procurador para promover a defesa do 

adolescente, sob pena de responsabilização civil, criminal por abandono 

material, considerando que contrataram advogados para participar das 

audiências em Cuiabá/MT e não para todos os feitos, no prazo de 03 dias.

3. Nos termos do artigo 186, § 3º do ECA, a Defesa do menor infrator 

Diogo Berger Afonso para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer defesa 

prévia e o rol de testemunhas.

 4. Redesigno audiência de continuação para o dia 12 de setembro de 

2018, às 13h30min.

5. Proceda-se estudo psicossocial com os representados Diogo Berger 

Afonso e Cristiano Araujo da Silva, devendo a equipe multidisciplinar do 

Juízo apresentar relatório até a realização da audiência supra.

6. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação (fl. 06) e eventuais 

testemunhas a serem arroladas pela defesa de Diogo Berger Araújo.

7. Havendo testemunhas residentes em comarca diversa, depreque-se o 

ato, cientificando as partes desta expedição.

8. Atente-se à Secretaria para a expedição de mandado de intimação das 

testemunhas que forem policiais civis ou militares, independente da 

expedição de ofício à Corporação Policial para fins de dispensa do 

serviço, devendo o Oficial de Justiça proceder a intimação pessoal das 

referidas testemunhas.

9. Saem os presentes intimados.

10. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28334 Nr: 107-51.2007.811.0023

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 107-51.2007.811.0023

Código nº 28334

D E S P A C H O

Diante do requerimento de fls.273/274, desarquive-se o presente feito.

Após, expeça-se certidão de dívida ativa em desfavor do executado 

ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO – CPF nº 576.382.096-72, para fins de 

inscrição no serviço de proteção ao crédito (SPC, SERASA e/ou 

PROTESTO), devendo o próprio título ser protestado sob a 

responsabilidade do exequente (art. 528, § 1º c/c art. 517, § 1º, ambos do 

CPC).

Em seguida não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28334 Nr: 107-51.2007.811.0023

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 107-51.2007.811.0023

Código nº 28334

D E S P A C H O

Chamo o feito a ordem.

Antes de expedir a certidão de dívida, remetam-se os autos à Contadora 

Judicial para atualização da dívida.

Após, expeça-se certidão de dívida ativa em desfavor do executado 

ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO – CPF nº 576.382.096-72, para fins de 

inscrição no serviço de proteção ao crédito (SPC, SERASA e/ou 

PROTESTO), devendo o próprio título ser protestado sob a 

responsabilidade do exequente (art. 528, § 1º c/c art. 517, § 1º, ambos do 

CPC).

Em seguida não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 10 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDO PEREIRA MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000906-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES - ME (REQUERIDO)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

RODRIGO TEIXEIRA BELLIO OAB - MT11481/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)
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Designo audiência para o dia 23/08/2018. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000906-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES - ME (REQUERIDO)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

RODRIGO TEIXEIRA BELLIO OAB - MT11481/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Designo audiência para o dia 23/08/2018. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000966-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CALDEIRA (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000988-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO 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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES 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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOROTHEA DE CARVALHO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000990-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOBOYUKI KIHARA (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 
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Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MACHADO CANTAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE DE OLIVEIRA (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA GONCALVES (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEZIR DE FATIMA AMBROZIO (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 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40531 Nr: 2833-28.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaíde Ramon Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041/MT, Vanderlei Elias da 

Cunha - OAB:12.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61280 Nr: 1620-45.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Francisca da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 2711-78.2008.811.0013
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Gigiski Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135242 Nr: 1559-77.2017.811.0013

 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: HELENA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifesta-se nos autos, e 

até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135256 Nr: 1563-17.2017.811.0013

 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: Alvina Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifesta-se nos autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Logo, são passíveis de argüição pela via estreita do presente remédio 

processual, qualquer questão atinente aos chamados pressupostos 

processuais e às condições da ação, bem como, toda matéria atinente à 

prescrição, decadência, coisa julgada, pagamento ou novação, isto é, 

aquelas previstas nos incisos IV, V e VI do art. 267 do CPCA executada 

tenta através de via inadequada discutir matéria que necessite de dilação 

probatória acerca da sucessão ou não da mesma no pólo passivo da 

demanda .Por tudo o exposto, conheço da presente objeção de 

pré-executividade e não a acolho. Publique-se. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92608 Nr: 3928-49.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Léia Hespanhol

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81182 Nr: 3356-64.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Colares de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Gosso - OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162560 Nr: 1597-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romer Silva dos Santos, Rogério Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o cartório se o valor das custas foi devidamente recolhido.

Com relação ao item 3 da ref. 17, o autor deve depositar por meio de GUIA 

de depósito judicial.

No tocante à concessão da tutela de evidência, aguarde-se o depósito 

judicial para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97520 Nr: 1011-23.2015.811.0013

 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: ELCY GINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifesta-se nos autos, 

acerca da impugnação e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122533 Nr: 4653-67.2016.811.0013

 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: JURANDIR IVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159666 Nr: 282-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 20732A

 Certifique o cartório se o requerido já se manifestou

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47206 Nr: 3873-11.2008.811.0013

 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: Emizael de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco Tripoloni, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB:16587/PR, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Aguarde-se manifestação por 15 dias. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 3543-14.2008.811.0013

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 Sem prejuízo de diligências in loco, designo o dia 21/11/2018 para 

inspeção judicial. Ciência às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 1629-80.2006.811.0013

 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: Zanilda Leandra Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40777 Nr: 3075-84.2007.811.0013

 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: Anna Maria de Oliveira, Aparecida de Oliveira 

Rodrigues, JOSÉ MARTINS FILHO, Tereza de Oliveira Aires, MIRDE 

MARTINS DE OLIVEIRA, Maria de Fátima Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 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.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se, novamente, o autor para apresentar os cálculos atualizados e o 

nº do cpf do executado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140282 Nr: 3817-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifesta-se acerca da 

certidão de fls datada de 07/08/2018, e até a presente data não houve 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35650 Nr: 3065-74.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Brandina Modesto Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104709 Nr: 4056-35.2015.811.0013

 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: Sebastião Nunes de Freitas, Espólio de Maria Aparecida 

Correa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 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.: 157852 Nr: 11781-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Vitor Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora para retirar a carta 

precatória a fim de distribuição da mesma naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se por 60 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3143-48.2018.811.0013

 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): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 2957-11.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mariano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Botassio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106062 Nr: 4655-71.2015.811.0013

 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: ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS P. FARINELLI CASTILHO, Municipio de 

Jauru, Município de Conquista D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTOLOMEU GARCIA DUARTE 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:14377/0 MT, LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - 

OAB:15336

 Certifico que a contestação do requerido Vinicius P. Farinelli Castilho, 

juntada em Ref. 125 é tempestiva, portanto abro vistas para a parte autora 

impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135888 Nr: 1884-52.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18776, ANDRESSA ARMELIN - OAB:57439, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149414 Nr: 7604-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se, novamente, o causídico para da prosseguimento ao feito em 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 683-40.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ademir Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 5019-87.2008.811.0013

 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: Dilma Antonia Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 Oficie-se a OAB´Pontes e Lacerda para que se manifetse nos autos, 

diante da controvérsia entre os causídicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60631 Nr: 971-80.2011.811.0013

 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: Zoraide Oliveira Souza Rodrigues

 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:

 Cumpra-se v. acórdão.
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As partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83686 Nr: 1118-38.2013.811.0013

 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: Eliete Maria de Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2618-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Batista Pereira, Cícera Jerônimo da Silva, 

Benedita Maria Machado Castelo Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, LIDER 

CONTABILIDADE, Luciani Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo 

Guevara, ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50694 Nr: 2044-58.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59815 Nr: 154-16.2011.811.0013

 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 Aparecida Cavalar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

As partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53990 Nr: 5278-48.2009.811.0013

 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: Antonio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifetsação por 10 dias. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92147 Nr: 3522-28.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilso Martins Crescencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Luciani Freire Sanches da Silva, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 513-39.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Avelar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-Se alvará conforme requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35643 Nr: 3061-37.2006.811.0013

 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: Josefa Torres Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88808 Nr: 714-50.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Rosa Pinto Hurtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90464 Nr: 2165-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar de Lana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Luciani Freire 

Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder Luís 

Burgo Guevara, MARCOS GUILHERME HERINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se por 90 dias,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168068 Nr: 4157-67.2018.811.0013

 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: JOSEFA LEILA DE ARAUJO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25.10.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4183-65.2018.811.0013

 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: Neuza Alves Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25.10.2018, às 

16h15, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167818 Nr: 4025-10.2018.811.0013

 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: JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 15/02/2017.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 2217-82.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Mulheres de P. e Lacerda - AMPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dionir de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmir Dias Virmieiro - 

OAB:11767/MT

 Designo audiência de continuação para o dia 21/11/2018 às 13hs. 

Intimem-se as partes, devendo as testemunhas serem apresentadas 

independente de intimação, e caso não seja possível a parte intimar as 

testemunhas que apresentem as justificativas e provas quanto à 

impossibildiade de intimá-las.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168109 Nr: 4190-57.2018.811.0013

 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: JOSÉ ALMERINDO ALMIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25.05.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117789 Nr: 2807-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DOS SANTOS PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARINETE DOS SANTOS PEDROSA, já qualificada, ajuizou a presente 

ação para concessão de benefício previdenciário de auxílio doença 

combinado com aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

Prova pericial juntada aos autos.

É o relatório. Decido.

A lide apresenta como causa de pedir a suspensão administrativa do 

benefício auxílio-doença pela parte ré, sendo que um dos pedidos é a 

concessão do próprio benefício de auxílio-doença e o outro é de 

concessão de aposentadoria por invalidez, então decorrente.

 Neste contexto, constata-se que a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com 

artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a condição de segurado, período de carência 

similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e 

a constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, 

para sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

 Já o auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma 

legal.

 No entanto, da análise dos autos, vê-se que o autor não comprovou a 

quantidade de contribuições necessárias ao deferimento do pleito, não 

juntando cópia da carteira de trabalho ou outro documento pertinente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento.

 Condenar o autor a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada, suspensa a 

cobrança em razão da gratuidade deferida.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF/CNPJ dos 

executados na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105596 Nr: 4399-31.2015.811.0013

 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: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia de Sales Wandel Rei Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114686 Nr: 1796-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANZETE APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA IOLANDA MACHADO, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127114 Nr: 6798-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Diante da desistência pela parte autora, julgo extinto o feito nos termos do 

art. 485, VIII do NCPC.

Intimem-se.

Arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132427 Nr: 376-71.2017.811.0013

 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: Edson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSA DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

34964908291, Rg: 25065645, Filiação: Luzia Gouveia da Silva e Rubens 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 29/11/1964, natural de 

Cascavel-PR, casado(a), do lar, Telefone 65 999522021. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 

13.891,82 ( Treze mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois 

centavos)

Resumo da Inicial: EDSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, 

Lavrador, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 536.187.341-15 e RG n. 

1.638.613 SSP/PR, residente e domiciliado no Sítio Rio das Pedras, S/Nº, 

Gleba Águas Claras, Zona Rural, no município de Comodoro - MT; CEP 

78.310-000; por seu advogado infra firmado (mandato incluso), vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE 

SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO DE OUTORGA COM EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ PARA ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL c/c AÇÃO 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA. Documento: 132427 - Protocolado em: 22/01/2017 às 22:18:43 

e assinado eletronicamente por: MAX DELIS DE QUEIROZ:89070542153 

Autenticidade do documento: a982f77d-2b47-4203-b421-ac8d3d647d23. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento em face de NILSA DA 

SILVA RODRIGUES, brasileira, casada, Do Lar, inscrita no CPF 

349.649.082-91 e RG nº 2506564-5 SSP/MT, em lugar incerto e não 

sabido; pelos fatos e motivos e seguir expostos. I – DOS FATOS O 

Requerente casou com o Requerida em 07/03/2008, sob o Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, CONFORME CERTIDÃO DE CASAMENTO 

ANEXO. O Requerente está separado “de fato” desde o dia 04/11/2015, 

porém, ainda não realizaram o divórcio judicialmente. O Requerente e mais 

08 pessoas adquiriram EM CONDOMINIO NA PROPORÇÃO DE 1/9 (SENDO 

50% DE 1/9 PARA O REQUERENTE; E 50% DE 1/9 PARA A REQUERIDA) o 

imóvel constante da matrícula 4.884, devidamente registrado no REGISTRO 
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GERAL DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DE 1º OFICIO DE PONTES E LACERDA 

– MT, na data de 06/09/2013, conforme contrato e matrícula anexo.

Despacho/Decisão: Vistos.Certifique-se o cartório se há valores 

vinculados ao presente feitos.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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7441-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Brito Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para, que integrando a 

sentença de Ref: 42, determinar que o benefício previdenciário seja 

concedido pelo prazo de um ano.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4429-61.2018.811.0013

 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: Maira Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 03/04/2018.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164467 Nr: 2365-78.2018.811.0013

 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: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 10278-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mlds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LEMES DOS SANTOS, Filiação: 

Geralda Lemes da Silva e Hilario de Lima, data de nascimento: 28/06/1951, 

brasileiro(a), natural de Inhapim-MG. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar a parte para que especifique as provas que pretende 

produzir.

Despacho/Decisão: Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) 

dias, especifiquem as provas a serem produzidas.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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84105 Nr: 1573-03.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Cazini Spoladore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25675 Nr: 706-88.2005.811.0013
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89284 Nr: 1139-77.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP, Valter Dias Prado - OAB:SP/236.505

 Vistos.

Intimem-se os executados acerca da penhora realizada como requerido às 

fls. 182.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26810 Nr: 1869-06.2005.811.0013

 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: Valdice Ferreira de Melo

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 684-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavarine, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, 

Rodrigo Sanchez Ribeiro, Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel La Cerda Lima - 

OAB:

 Ao Nobre causídico dos requerentes para apresentar em 05 dias, 

procuração outorgada pelos demais litisconsortes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89702 Nr: 1499-12.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtinez Custodio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento. Condenar o autor a pagar os honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a 

cobrança em razão da gratuidade deferida.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104132 Nr: 3785-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Agropecuária Florêncio Bonito S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Batista de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582

 Ao embargado para que se manifeste

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168084 Nr: 4171-51.2018.811.0013

 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: Maria Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 14/11/2016.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23782 Nr: 3112-19.2004.811.0013

 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: Antenor Duarte do Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Registro Geral de Imóveis do lº 

Ofício, Oficial do Cartório de Paz de Porto Esperidião, Marcos Antonio 

Vieira, Airton Bernardino Leite, Cláudio Casar Gonçalves, Tereza Tuccilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A 

NULIDADE do negócio jurídico representado pela lavratura da procuração 

no Cartório de Porto Espiridião no Livro 04, às fls.164, de 03-01-89 e as 

averbações realizadas na matrícula de nº3.098 a contar de 12-01-89, de 

Distrato e Venda do imóvel para os Requeridos Marcos Antonio Vieira 

Martins e Airton Bernardino Leite, através da Escritura de Compra e Venda 

lavrada no Cartório de Porto Espiridião, no Livro 04, às fls.164, de 
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03-01-89.Condeno, ainda, os requeridos em custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por 

cento) do valor da causa.Transitada em julgado, ficam advertidas as 

partes, na pessoa de seus Advogados, para pagamento espontâneo da 

sucumbência, em 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob 

pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 7654-60.2016.811.0013

 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: JOSÉ ADILSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Guse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

correspondência devolvida em ref. 98

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001300-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

AILTON DA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA KAGUEAMA DE MENEZES (REQUERIDO)

OSCAR LEONEL DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001300-31.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AILTON DA COSTA AGUIAR, JULIANO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: OSCAR LEONEL DE MENEZES, ROMILDA KAGUEAMA 

DE MENEZES Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito 

comum (NCPC, art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 27 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001314-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBAS FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GUILHERME PEREZ FAGUNDES (RÉU)

LUIZ EDUARDO PEREZ FAGUNDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA APARECIDA PEREZ OAB - 010.043.901-22 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001314-15.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RAFAEL RIBAS FAGUNDES RÉU: JOÃO GUILHERME PEREZ FAGUNDES, 

LUIZ EDUARDO PEREZ FAGUNDES REPRESENTANTE: PRISCILA 

APARECIDA PEREZ Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE 

ALIMENTOS C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por 

RAFAEL RIBAS FAGUNDES contra J. G. P. F “e” L. E. P. F, devidamente 

representados por sua genitora, PRISCILA APARECIDA PEREZ. O autor 

assevera que não ganha rendimentos suficientes para manter o 

pagamento da pensão alimentícia devida aos réus, no valor de R$ 1.435,00 

(mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), uma vez que já tem a obrigação 

de pagar verba da mesma natureza para sua outra filha, L. F. F, na cifra 

de R$ 200,00 (duzentos reais). Em ato contínuo, afirma que seus 

rendimentos líquidos são de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 

necessitando, além disso, honrar com outros compromissos ordinários, de 

modo que propõe a pagar R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) aos requeridos em sede de tutela antecipada. 

Juntou documentos. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Decido. De proêmio, impende por em relevo que, para a 

alteração da verba alimentícia anteriormente fixada, torna-se 

imprescindível que seja comprovada a modificação da capacidade 

financeira do alimentante, uma vez que deve ser observado o binômio 

necessidade e capacidade, caso contrário não há que se falar em 

alteração dos alimentos. Pois bem. Nessa vereda, a concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada demanda a presença dos 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, invariavelmente, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Na hipótese dos 

autos, o autor juntou a cópia da carteira de trabalho por tempo de serviço 

– CTPS – que, “a priori”, demonstra que sofreu aparente modificação em 

sua capacidade financeira, ou seja, a situação de fato anteriormente 

estabelecida sofreu alteração, pois não recebe rendimentos suficientes 

para manter a obrigação originária, diante no novo vínculo empregatício, o 

que se denota a probabilidade do direito alegado. Logo, a impossibilidade 

momentânea de permanecer obrigado ao pagamento de prestação 

alimentar acima de suas possibilidades decerto sujeitará o alimentante à 

prisão civil, na hipótese de inadimplência, presente, pois, o perigo de dano. 

De outro vértice, é premente que se deixe claro que, a decisão ora 

proferida é provisória, o que nada impedirá, por ocasião da prolação da 

sentença, ser revogada, retornando-se ao “status quo ante”. Todavia, à 

evidência, não pode este juízo se limitar a analisar, única e 

exclusivamente, a redução da capacidade financeira do autor tão somente 

nos termos e nos documentos acostados aos autos, ignorando os 

princípios constitucionais e infraconstitucionais, tal como a dignidade da 

pessoa humana e a necessidade-possibilidade, respectivamente. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DO INFANTE. PRINCÍPIO DA 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. I - A revisão da pensão alimentícia é 

possível se a parte requerente comprova a alegada mudança na sua 

condição pessoal, bem como do alimentante, ou de ambos, levando-se 

sempre em conta que a pensão há de ser proporcional à necessidade de 

um e à capacidade do outro (TJMA. Apelação: 0098042013. MA 

0002417-50.2012.8.10.0001. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. 

Partes: Apelado: Reinaldo de Jesus Araújo, Apelante: Maurenn Kelly 

Martins Araújo. Publicação: 16/08/2013. Julgamento: 8 de agosto de 2013. 

Relator: Jorge Rachid Mubárack Maluf). Nesta toada, a tutela provisória de 
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urgência deve ser parcialmente deferida, dada a impossibilidade de 

redução drástica no valor da pensão a qual o autor se encontra obrigado. 

Tal entendimento tem por escopo atender aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, dada a necessidade de o autor 

contribuir para o sustento de sua prole, cujos gastos de uma criança são 

inúmeros, não podendo, de igual maneira, sobrecarregar a parte ré. Diante 

do exposto, para que não haja prejuízo as partes, e, principalmente, por se 

tratar de verba alimentar, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada para reduzir a verba 

alimentar para 85,00% (oitenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo 

vigente, o que equivale a R$ 810,90 (oitocentos e dez reais e noventa 

centavos), mantendo-se os demais termos pactuados pelas partes. Por 

outro lado, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do NCPC. PROCESSEM-SE os autos em 

segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC. Do mais, antes 

de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h00min. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação. Com ou sem conciliação, REMETAM-SE os autos com vista ao 

Ministério Público para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 178, inciso II, do NCPC. Após, à conclusão para recebimento 

da inicial, na forma da Lei n° 5.478/68 ou homologação de eventual 

transação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167525 Nr: 3878-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 35 

(ref. 17), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 5286-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Leonora de Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moura de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17.098

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 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: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Vistos..Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

(iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento.Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e 

FIXO, em uma primeira fase, como pontos controvertidos da lide ( i ) a 

fração que tocaria ao Espólio Theodoro Duarte do Vale na partilha da 

propriedade rural na qual se encontra inseria a área litigiosa; e ( ii ) a atual 

composição societária da sociedade empresarial proprietária e possuidora 

da área litigiosa.Para tanto, DETERMINO que o embargante seja intimado na 

pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça ao Juízo, inclusive com a apresentação dos documentos 

pertinentes, qual a atual etapa do inventário de Theodoro Duarte do Vale, 

trazendo aos autos o número da ação de inventário judicial e da unidade 

jurisdicional em que tramita, além da relação de bens que compõe o 

monte-mor e, se houver, eventual esboça de partilha.Ademais disso, 

DETERMINO que o embargante, em idêntico prazo, apresente nos autos 

cópia atualizada, a ser obtida na Junta Comercial em que estiver 

registrado, do contrato social da sociedade empresarial responsável pela 

propriedade rural na qual se encontra encravada a área 

litigiosa.CUMPRA-SE.INTIMEM-SE via DJE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 1150-38.2016.811.0013

 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: Marlene Nunes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119358 Nr: 3314-73.2016.811.0013

 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: José de Almeida

 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:

 Certifico para os fins de direito que, até a presente data não houve 

resposta ao oficio de ref. 38, já reiterado às ref. 42 e 45. Sendo assim, em 

cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ, procedo a intimação da parte 

autora para que requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 5437-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 
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NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT E ACRE contra B. F. 

ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA-ME e ELCIMAR SILVA BORGES.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 138/142 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 141 [item 10].

Ademais, SUSPENDO o processo até que seja cumprido integralmente o 

acordo realizado, nos termos do art. 922 do NCPC.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158342 Nr: 12011-49.2017.811.0013

 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: Wilson Brentan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

58/62 (ref. 24), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43780 Nr: 428-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 428-82.2008.811.0013

Código nº 43780

Vistos.

Em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), verifica-se 

que a situação do requisitório de fls. 151/154 se encontra como “Em 

tramite de quitação”.

Desta maneira, AGUARDE-SE o pagamento da quantia constante dos 

autos.

Havendo a realização do pagamento, DETERMINO que sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará 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.

Pontes e Lacerda, 09 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144318 Nr: 5404-20.2017.811.0013

 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: Amanda Alves Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Rogerio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO formulado pela inventariante, 

AMANDA ALVES MARIANO, objetivando a transferência dos semoventes 

que pertenciam ao espólio e foram vendidos, depois de autorizado através 

da decisão de fl. 83. Obtido o dinheiro da venda, também requereu 

autorização para realizar o pagamento diretamente aos herdeiros Debora 

Kimberly Ramalho Oliveira, Beatriz Carolyny Oliveira e ao menor impúbere 

João Paulo Mariano Oliveira, através de depósito do seu quinhão em conta 

poupança aberta em nome do menor.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

De início, cumpre esclarecer que este procedimento perpassa pela análise 

do art. 619 do NCPC que estabelece em seu inciso I, que incumbe ao 

inventariante, ouvidos os interessados e com a autorização do juízo, a 

alienação de bens do espólio de qualquer espécie.

Partindo dessa premissa, e em detida análise dos autos, observo que os 

demais herdeiros anuíram com o pedido, de acordo com o que se extrai 

das procurações carreadas aos autos.

Incumbe salientar que por envolver incapaz, o Ministério Público também 

se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido para autorização 

dos depósitos e transferência dos semoventes ao adquirente.

Isto posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, AUTORIZO a transferência 

dos semoventes ao adquirente DAURI ALVES MARIANO, bem como o 

pagamento diretamente aos herdeiros, na forma estabelecida no petitório 

de fls. 89/91, devendo a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovar a realização dos pagamentos.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para transferência dos semoventes.

Além do mais, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para se manifestar 

nos autos, sobre a isenção do ITCD carreada às fls. 58/61.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92618 Nr: 3938-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Pinheiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar André Braga, José Arnaldo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, fabio Ribas Terra - OAB:7.205, LETICIA NUNES 

ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, 

RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

131/138, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte ré, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93600 Nr: 4667-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Morais de Oliveira Tavares, Pedro 

Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, até a presente data não consta 

informações sobre a distribuição e cumprimento da Carta Precatória de fls. 

102/103. Sendo assim, em cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ, 

procedo a intimação do advogado do exequente para que comprove nos 

autos a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 2427-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por MARIA APARECIDA TEODORO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/20.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 26/43.

A requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 47).

Laudo pericial anexado às fls. 63/66.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto 

no art. 385 do NCPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143343 Nr: 4974-68.2017.811.0013

 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: CLEUSA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por CLEUSA VIEIRA RODRIGUES em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/24.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 30/42.

A requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 46).

Laudo pericial anexado às fls. 63/66.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto 

no art. 385 do NCPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145359 Nr: 5858-97.2017.811.0013

 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: MARLI PLACIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por MARLI PLACIDA DOS SANTOS DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/19.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 25/31.

A requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 35).

Laudo pericial anexado às fls. 48/51.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 
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da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 14h30min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto 

no art. 385 do NCPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145539 Nr: 5931-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por GERALDO CORDEIRO DE ARAUJO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 13/45.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 49/58.

O requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 62).

Laudo pericial anexado às fls. 75/79.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 15h30min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto 

no art. 385 do NCPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4104 Nr: 2168-90.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Fernandes de Lima, Willione Humberto 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luiz Carballo Menezes - 

OAB:SP0273580, Larissa Águida Vilela Pereira - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Certifico e dou fé que o laudo de avaliação foi juntado às fls. 695/697. 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 2-32.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4410/MT

 Certifico para os fins de direito que, até a presente data não consta 

informações sobre a distribuição e cumprimento da Carta Precatória de fls. 

348 Sendo assim, em cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ, procedo a 

intimação do advogado do autor para que comprove nos autos a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157448 Nr: 11592-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APSFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 Vistos.

Considerando as informações prestadas à fl. 105, bem como, a 

procuração juntada à fl. 107 com endereço atual do requerido, 

REDESIGNO a sessão de mediação para o dia 19 de outubro de 2018, às 

15h00min, a se realizar perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Pontes e Lacerda.

Para tanto, INTIMEM-SE as partes, na pessoas de seus advogados, para 

que compareçam à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 4343-13.2006.811.0013

 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: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton 

de Freitas Miotto, Neilton Braga Guimarães, Secretário Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4343-13.2006.811.0013

Cód. nº. 36932

Vistos.

Os argumentos trazidos pelo Município de Pontes e Lacerda às fls. 

174/176 não merecem prosperar, pois consta nos autos, especificamente 

às fls. 164/167, declarações do próprio Município informando o 

fornecimento dos produtos médicos durante o ano de 2017. Outrossim, 

conforme resta claro da leitura dos autos, apesar dos atrasos, o 
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impetrado nunca deixou de fornecer os insumos médicos/medicamentos, 

sendo totalmente desarrazoado a cessação do fornecimento.

Portanto, DEFIRO o pedido de fl. 182, e determino que INTIME-SE 

pessoalmente a autoridade coatora para que cumpra a decisão de fl. 173.

MAJORO a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de 

descumprimento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

INTIME-SE a impetrante, por meio de seu advogado, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001565-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE REIS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001565-33.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SEBASTIÃO REIS LIMA. REQUERIDO: MARIA JOSÉ REIS 

LIMA. Vistos. CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) para a audiência de 

entrevista, que designo para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h00min, 

nos termos do que dispõe o artigo 751, “caput”, do Novo Código 

Processual Civil, ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o pedido, em 15 

(quinze) dias, após a audiência de entrevista (art. 752 do NCPC). Em não 

havendo a constituição de advogado, NOMEIO a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para exercer a curatela especial do incapaz, nos 

termos do art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo único, ambos do NCPC. 

Outrossim, ante os fatos alegados e a documentação acostada aos autos, 

evidenciando que estado de saúde do(a) interditando(a) está a 

demonstrar a necessidade de ampará-la material e socialmente, NOMEIO 

como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) SEBASTIÃO REIS LIMA. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, nos termos do artigo 752, §1º, do 

NCPC. INTIME-SE o(a) curador(a) provisório(a) do encargo que lhe fora 

conferido. OFERECIDA a impugnação ao pedido inicial, nos termos do 

artigo 753 do NCPC, DETERMINO a realização de exame médico 

psiquiátrico no(a) interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO 

DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisório. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001584-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIR CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001584-39.2018.8.11.0013. AUTOR: 

WAGNEY LEANDRO FELICIANO. RÉU: ELEDIR CHAVES NASCIMENTO. 

Vistos. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, 

inciso II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. ARBITRO os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

nos termos do art. 4° da Lei n. 5.478/68, a serem pagos mensalmente todo 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, uma vez que não há 

elementos suficientes nos autos capazes de indicar que o réu possui 

potencial econômico para contribuir com quantia superior da qual foi 

fixada. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 17h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público e, 

após, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, na sequência, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 7 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 4146-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Cardoso Mansano Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Pelo MM juiz foi decidido: Vistos etc. I. Diante das ocorrências acima, 

determino que recolha-se o mandado de citação e cumpra-se 

integralmente as determinações exaradas á fl. 230. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimação da defesa de DIEGO JOSÉ DA SILVA, 

Dra. Elaine Cunha Rodrigues da Cruz (OAB/MT-23.268 ) para apresentar 

as razões recursais, tendo em vista a conversão do julgamento em 

diligência, conforme determinado pelo Eminente Desembargador Relator, 

Dr. Juvenal Pereira da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2360-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 268.721, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Determino que as oitivas das 

testemunhas Amanda Macena e Amanda Pereira se deem sem a presença 

do réu na sala de audiências, na forma do artigo 217 do CPP. II. Defiro o 

prazo de 10 dias para juntada do substabelecimento. III. Diante da 

impossibilidade de extração das conversas de SMS e das fotografias do 

celular da testemunha Amanda Pereira Agostinho nesta oportunidade, 

determino a apreensão do aparelho nesta oportunidade, o qual 

permanecerá em meu poder para extração dos dados e posterior 

devolução à testemunha. III. Diante do avançar da hora (20h38min) e da 

ausência da testemunha Elizabeth Maringues da Silva e das testemunhas 

Delegados de Polícia Rafael Mendes Scatolon e Carlos Augusto do Prado 

Bock, suspendo a audiência e redesigno para o dia 13/08/2018, às 

13h00min, para oitiva das testemunhas remanescentes e interrogatório do 

acusado. IV. Intimem-se as testemunhas remanescentes, pelo meio mais 

célere. Com relação à testemunha Taciana José da Silva, Psicóloga do 

Juízo, deverá ser intimada para comparecimento no próprio Fórum. V. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175129 Nr: 6878-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Nogueira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático-probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decidiu 

pela prisão preventiva de Edimar Nogueira Ferreira II. Considerando a 

apuração de indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, baseada nas alegações do custodiado e demais 

documentos carreados aos autos, DETERMINO, com fundamento na Seção 

6 do Protocolo II anexo à Resolução 2013/15 do CNJ:

- a realização de registros fotográficos/audiovisuais das lesões ou sinais 

apontados pelo custodiado, os quais deverão ser juntados aos autos;

- a incontinenti realização/repetição do exame de corpo de delito, sem a 

presença de agentes de segurança, ou a juntada aos autos do laudo 

pericial, caso já tenha sido realizado o exame;

- que a autoridade custodiante assegure o necessário e imediato 

atendimento de saúde integral do custodiado;

- que ao custodiado seja assegurado o contato com seus familiares para 

informa-los acerca da prisão;

- a expedição de ofício com cópia do depoimento do custodiado e demais 

documentos pertinentes para os órgãos responsáveis pela apuração de 

responsabilidades (Ministério Público e Corregedoria de Polícia 

Militar/Judiciária Civil). III. Recebo o pedido de relaxamento da prisão em 

flagrante, cujo o pedido consta nos autos, como pedido de revogação, eis 

que a prisão em flagrante já foi convertida, e defiro o prazo de 05 dias 

para o MP se manifestar, após conclusos para decisão. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175165 Nr: 6896-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT, Ramão 

Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decretou a 

prisão preventiva de Marcelo Cunha Leite. 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. Indefiro o pedido de Prisão Domiciliar em razão das 

condições físicas e pessoais do agente. IV. Caso seja inconveniente a 

manutenção da Prisão nesta localidade, nas depêndencias do Batalhão do 

Corpo de Bombeiros Militar, autorizo a transfêrencia do custodiado para o 

presídio adequadom localizado na comarca de Santo Antonio de 

Lerverger, devendo para tanto ser solicitado a anuência daquele juízo. V. 

Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-04.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLIGE SANTOS DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000913-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PIGOSSO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000913-16.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CRISTIANE 

PIGOSSO SAMPAIO REQUERIDO: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 10 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000917-53.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ELSON AUGUSTO 

DE SOUZA REQUERIDO: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT Vistos 

etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 10 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, a autora alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65596 Nr: 1654-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da 2ª Vara de Poxoréu - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE fielmente a decisão de fls. 136/136v, consoante 

reiteradamente determinado.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24097 Nr: 1342-80.2007.811.0014

 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: Derly Garcia Pereira, Terezinha Salete Nervis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alfredo Viecili, Roselane Riva Viecili, 

Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes da Silva - 

OAB:4957/MT, Elizângela Broch de Campos - OAB:13.058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13.318/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Rafael Carlotto Correa - OAB:14144/MT, Sérvio 
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Tulio de Barcelos - OAB:14258

 VISTO,

 Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por DERLY GARCIA PEREIRA e 

outra em face de JOÃO ALFREDO VIECILI e outros, em que a sentença 

anteriormente prolatada foi cassada, determinando a instrução processual 

do feito.

Com efeito, em que pese a informação atualizada dos endereços dos 

confrontantes, denota-se que todos foram citados por edital, porém não 

manifestaram no feito até o momento (fls. 568/570).

No que tange à produção de provas, infere-se que a inércia dos 

requeridos após a baixa dos autos apenas ratifica o desinteresse na 

dilação probatória, porquanto foram regularmente intimados com tal 

desiderato previamente à sentença anulada e, também, quedaram-se 

inertes ou postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Destarte, DEFIRO a produção de prova testemunhal pleiteada pelos 

autores, motivo pelo qual DETERMINO a expedição de carta precatória à 

comarca de Primavera do Leste/MT, porquanto todas as testemunhas 

arroladas residem naquela jurisdição.

Com o retorno da deprecata, INTIMEM-SE as partes, desde logo, para 

apresentarem os memoriais finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74581 Nr: 831-33.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Neto Dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora procedida à oitiva das 

testemunhas faltantes, e, não havendo requerimento de diligencias pelas 

partes, razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais finais escritos, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1031-06.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 “VISTO. ACOLHO a justificativa de fl. 20 e, deste modo, REDESIGNO a 

audiência para o dia 15/08/2018 às 15h30min (MT). Por fim, considerando 

que já é a segunda oportunidade em que este ato é redesignado, por 

pedido do patrono do denunciado, fica determinado que a ausência do 

mesmo ao próximo ato acarretará em nomeação de dativo, para o 

acompanhamento da audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 1139-11.2013.811.0014

 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: Elza Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Valdeci Vieira de Moura Rosa, Zilda de Moura 

Moreira, Adelson Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, Vanderlei 

Vieira Guimarães, João Vieira Guimarães, Oswaldo Vieira Guimarães, 

Juari Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Maria de Lourdes Vieira 

de Moraes, Rosangela Rodrigues Ferreira, Adevanir Rodrigues Moura, 

Maria Ilda dos Santos, Jacy Moura da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por ELZA ROSA PERIERA em 

face de JOANA VIEIRA DE MOURA e outros, já qualificados nos autos.

Os requeridos e confinantes foram citados por edital e pessoalmente.

As fazendas públicas, intimadas, manifestaram não possuir interesse na 

demanda.

Por fim, o curador especial apresentou contestação em relação aos 

requeridos revéis citados por edital.

Pois bem.

De início, verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

No mais, em que pese a parte autora não tenha postulado expressamente, 

entendo prudente a produção de prova testemunhal para a comprovação 

da prescrição aquisitiva, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h00min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado da parte 

demandante para que intime a testemunha arrolada na inicial, ou, para que 

a traga no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

INTIME-SE a parte requerente a comparecer ao ato, por intermédio de seu 

advogado, bem como INTIME-SE o curador especial por meio do Diário de 

Justiça Eletrônico.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 75-24.2017.811.0014

 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: Adelaildes Pereira de Miranda, Adjair Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/O, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por ADELAILDES PEREIRA DE 

MIRANDA e outra em face de LINDBERG S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, já 

qualificados nos autos.

As fazendas públicas, intimadas, manifestaram não possuir interesse na 

demanda.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, postulando pela 

improcedência da ação.

Intimadas as partes para especificarem provas, pugnaram pela colheita 

dos respectivos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas, 

dentre outros.

Pois bem.

De início, verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

Assim, DEFIRO a colheita do depoimento pessoal das partes, bem como a 

inquirição de testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h00min 

(MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das 

partes para que intimem as testemunhas arroladas, ou, para que a traga 

no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

Ainda, considerando que a parte autora não apresentou rol de 

testemunhas até o momento, CONCEDO-LHE o prazo de 10 (dez) dias para 

fazê-lo, sob pena de preclusão.

No que tange à realização de inspeção judicial ou confecção de auto de 

constatação, tem-se que a necessidade de tal dilação probatória será 

melhor analisada após finda a oralidade designada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 22500 Nr: 1409-79.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:SIAPE-1662135

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 191/192.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 185/186 às contas bancárias indicadas às 

fls. 191v, observando o contrato de fls. 192v/193.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26632 Nr: 608-61.2009.811.0014

 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: Euripedes Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Município de Poxoréu - MT, Aminadalb Alves de Souza, 

Edison Luis de Oliveira, Atilio Floravanti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Alves da Costa - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Sirleia 

Strobel - OAB:5256, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

REITERE-SE o expediente de fls. 263 solicitando, em 10 (dez) dias, não 

apenas o ato constitutivo da requerida CODEP – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE POXORÉU, conforme enviado (fls. 265/276), mas 

também as alterações arquivadas na respectiva Junta Comercial, nos 

termos determinados às fls. 256/257v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 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: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576

 VISTO,

 Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por DEOCLÉCIO PEREIRA LAGO 

em face dos ESPÓLIOS DE ANTONIO GONÇALVES MIRANDA e MARIA 

SOUZA MIRANDA, já qualificados nos autos.

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

De início, tendo sido comprovada a mantença da condição de 

hipossuficiente do autor (fls. 189/195), REJEITO a impugnação à 

gratuidade de justiça apresentada pelos requeridos.

II – DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS.

Prosseguindo, verifica-se que as preliminares e questões de mérito já 

foram analisadas outrora, de modo que o feito está em ordem, motivo pelo 

qual DECLARO-O saneado.

No que tange ao pedido pela anotação da existência da ação às margens 

da matrícula imobiliária nº 995, do RGI, em homenagem ao poder geral de 

cautelar, entendo prudente tal providência, a fim, inclusive, de dar 

publicidade a terceiros do litígio, de modo a evitar futura alegação de 

boa-fé na prática de ato aquisitivo, além de preservar o interesse dos 

litigantes.

Deste modo, com fundamento no art. 167, inc. I, item 21, da Lei nº 

6.015/73, EXPEÇA-SE o competente mandado para anotação da existência 

da presente ação às margens da matrícula nº 995, do CRI local.

No mais, DEFIRO a colheita do depoimento pessoal do autor, bem como do 

representante legal do requerido, Sr. Lourival de Souza Miranda, além das 

testemunhas arroladas pelas partes às fls. 106 e 175, motivo pelo qual 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 16h00min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das 

partes para que intimem as testemunhas arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77021 Nr: 1961-58.2017.811.0014

 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: Mariana de Amorim , Juliana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Eustáquio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 IV – DO SANEAMENTO. Enfim, verifica-se que o feito está em ordem, não 

há demais preliminares a serem analisadas, nem irregularidades a serem 

sanadas, motivo pelo qual DECLARO-O saneado. No mais, DEFIRO a 

colheita do depoimento pessoal das autoras e do requerido, bem como a 

produção de prova testemunhal postulada pelas partes, razão pela qual 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro 

de 2018, às 14h30min (MT). Por consectário lógico, INTIMEM-SE as partes 

informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para depositarem o rol de 

testemunhas no feito, sob pena de preclusão. Ademais, nos termos do art. 

455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das partes para que intimem 

as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação. Registra-se, por pertinente, 

que as partes serão intimadas a comparecerem à audiência por intermédio 

de seus advogados. No mais, DEFIRO a juntada de novos documentos até 

a realização da oralidade. Por outro lado, INDEFIRO a produção de prova 

testemunhal pleiteada pelo demandado, porquanto não justificada sua 

finalidade. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 1283-14.2015.811.0014

 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: José Ronaldo Soares Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Augusto da Silva, Izidoro Cunha 

Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Ruth Lorena Araújo Vieira - OAB:/MT 

-24275/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CONCEDA-SE vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, na forma 

postulada pela defensora dativa às fls. 89/90.

Sobrevindo aos autos a manifestação ministerial, INTIME-SE a causídica 

peticionante para manifestar-se em cinco (05) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE o necessário 

e VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22093 Nr: 1085-89.2006.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Chaves da Cunha, Djalma Alves da 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ambrósio Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT, Procurador (a) Estadual - OAB:

 De início, impende registrar que a insurgência aventada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO não merece guarida. Isto porque, para além da emenda à 

exordial, vislumbra-se dos autos que foi promovida a exclusão do referido 

ente do polo passivo da ação, por flagrante ilegitimidade, com a ascensão 

de AMBRÓSIO PEREIRA DOS SANTOS como verdadeiro 

demandado.Nesse diapasão não se verifica quaisquer prejuízos ao ente 

público. A sopesar, vislumbra-se que novamente intimado, o ESTADO DE 

MATO GROSSO nada manifestou.Portanto, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos, com a consequente exclusão do ESTADO DE MATO 

GROSSO do polo passivo da demanda e inclusão de AMBRÓSIO PEREIRA 

DOS SANTOS em seu lugar, consoante já determinado outrora.Aliás, 

conforme assinalado, o requerido AMBRÓSIO PEREIRA DOS SANTOS foi 

regularmente citado por edital, porém, não contestou a ação. Destarte, 

NOMEIO para atuar no feito como curador especial do demandado o 

advogado Jurandir Ventresqui Guedes, OAB/MT 3.321, fixando, desde já, 

honorários advocatícios correspondentes a 08 URH, conforme Tabela da 

OAB/MT.Por conseguinte, INTIME-SE o causídico supramencionado para 

que decline nos autos, em até cinco (05) dias, se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que iniciará a fluência do prazo para a oferta da 

manifestação competente.No mais, a fim de viabilizar o prosseguimento do 

feito, DETERMINO à secretaria que certifique a regularidade da citação de 

todos os confinantes do imóvel.Além disso, INTIME-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO para que manifeste seu interesse no feito não mais como 

parte demandada, mas sim como entidade fazendária.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 1094-65.2017.811.0014

 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: Neurisvaldo Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendência de Previdência do Estado de 

Mato Grosso, Município de Poxoréu - MT, Câmara Municipal de 

Poxoréu-MT., INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

Poxoréu-Previ - Fundo de Previdência dos Servidores do Município

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação previdenciária movida por NEURISVALDO 

FRANCISCO PEREIRA.Via de consequente, CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, porquanto benefício da gratuidade 

de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78841 Nr: 572-04.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062

 “VISTO. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha de 

acusação/defesa. Ademais, vislumbra-se que neste ato fora procedida à 

oitiva das testemunhas presentes, bem como, realizado o interrogatório do 

acusado, e, não havendo requerimento de diligências pelas partes, razão 

pela qual, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, 

considerando que as partes apresentaram alegações finais orais, que 

foram devidamente gravadas em mídia adequada e posteriormente será 

juntada aos autos. Por fim, permaneçam os autos conclusos em gabinete 

para prolação da sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78841 Nr: 572-04.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado RAFAEL ROCHA DA SILVA qualificado nos autos, 

como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado RAFAEL ROCHA DA 

SILVA em 01 ano e 08 meses de reclusão e 200 dias-multas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS As multas fixadas nesta sentença serão à razão 

de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista 

a pena aplicada, estabeleço o regime ABERTO, nos termos do artigo 33, 

parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, consubstanciado ao fato de que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 

1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, que veda 

a aplicação de regime inicial diverso do fechado.Considerando que o crime 

não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena 

não foi superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu 

primário e que preenchem os demais requisitos previstos no art. 59, do 

Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de 

direito, conforme permite o art. 44, do referido Estatuto Penal, quais sejam, 

a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais, de 

acordo com a aptidão do réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo mesmo período 

indicado para pena privativa de liberdade substituída, sendo facultado ao 

condenado cumpri-la em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 

4.º c/c o art. 55 ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 

1.º do Código Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente 01 

(um) salário mínimo, vigente a época da prolação da sentença.Vale 

ressaltar que a jurisprudência vem seguindo majoritariamente a Resolução 

do Senado Federal nº 005/2012 que julgou inconstitucional a redação 

“vedada a conversão em pena restritiva de direito” constante no artigo 33, 

parágrafo 4º da Lei 11.343/06.Incabíveis os benefícios do art. 77 do CP, 

em razão da incidência do art. 44 do CP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66776 Nr: 537-49.2015.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Dias de Lima Dias, Marcelo Dias de Lima Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irantina Dias de Anicezio, Outros Invasores 

desconhecidos, Umberlino Dias de Anicezio, João Dias dos Reis, Maria 

Dias dos Reis, Joazi dias dos Reis, José Dias do Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Souvenir Dal Bo Júnior - 

OAB:MT 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Ilson José Galdino - OAB:11554/MT, Raul Antunes 

Macedo - OAB:MT/15674

 Com essas considerações, ACOLHO a exceção arguida e, por 

consectário lógico, DECLINO da competência para o julgamento e 

processamento da causa e DETERMINO a remessa do feito à Vara 

Especializada em Direito Agrário deste Estado, com as homenagens deste 

juízo.Intimem-se. Baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 968-88.2012.811.0014

 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): Luis Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT

 Destarte, DEFIRO a produção de prova testemunhal e, por conseguinte, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 

2018, às 15h00min (MT).INTIME-SE o requerido para comparecer ao ato 

acompanhado de seu advogado e, CIENTIFIQUE-SE o parquet acerca da 

data e hora aprazada para a realização do ato.FACULTO às partes a 

apresentação do respectivo rol de testemunhas, em 10 (dez) dias, caso 

ainda não tenham feito, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 455, do 

NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados do requerido para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação.Por sua vez, INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual, se arroladas na 

inicial, haja vista que tal providência deverá ser realizada de forma judicial, 

nos termos do art. 455, § 4º, IV, do NCPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 792-36.2017.811.0014

 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: GAG, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, a fim de evitar imbróglios processuais, DESENTRANHE-SE o 

cumprimento provisório de fls. 22/25 e AUTUE-SE em apartado, 

apensando-se aos presentes autos.

Quanto ao pedido de citação do requerido em seu endereço comercial, 

tem-se que inviável, pois consoante informado pela parte autora, o 

demandado exerce o cargo de motorista, de modo que não permanece no 

guichê da empresa de transporte rodoviário existente no terminal da 

cidade de Primavera do Leste/MT.

Igualmente, não se mostra viável a intimação da empregadora do requerido 

no guichê existente no terminal rodoviário de Primavera do Leste/MT para 

proceder aos descontos da pensão alimentícia na fonte de pagamento.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 30 e, por conseguinte, DETERMINO 

que o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos 

endereço atualizado do requerido para proceder à sua citação, bem como 

da sede da empregadora do réu, a fim de viabilizar a expedição do 

competente ofício por este juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72518 Nr: 1892-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Teodoro da Silveira, José Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 53. Por conseguinte, CITEM-SE os réus 

por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Se transcorrido in albis o 

prazo da citação e permanecendo os requeridos sem se manifestarem, 

desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, aliado ao fato da 

suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual nesta comarca, 

NOMEIO a advogada, FLÁVIA VENCESLAU GOMES, OAB/MT 16.843, para 

funcionar nestes autos como curadora especial dos requeridos, com 

fulcro no artigo 72, inciso II, segunda figura, do NCPC.INTIME-SE a 

sobredita causídica para declinar se aceita a nomeação.Em havendo 

aceite, ARBITRO à defensora nomeada o valor de 08 URHs a serem pagas 

pelo Estado de Mato Grosso em razão de sua atuação nos autos, em 

conformidade com a tabela da OAB/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 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: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 VISTO,

Perlustrando o feito, infere-se que até o presente momento o mesmo não 

foi remetido ao CEJUSC, em dissonância, portanto, ao comando judicial 

exarado às fls. 50/52v.

Destarte, considerando que a tentativa de autocomposição passou a ser 

considerada como pressuposto de procedibilidade das ações a partir do 

advento do CPC/2015, aliado ao pedido expresso do requerido de fls. 82, 

POSTERGO a fase de saneamento e DETERMINO a remessa dos autos ao 

CEJUSC para que seja designada sessão de mediação/conciliação, com o 

intuito de obter a autocomposição entre as partes.

INTIMEM-SE as partes a comparecerem ao ato por intermédio de seus 

advogados, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Por oportuno, consigno que não havendo a composição entre os litigantes, 

FACULTO, novamente as partes, em cinco (05) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 912-89.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bancred S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Posto isso, com fundamento no art. 924, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, haja 

vista a satisfação da obrigação.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2215-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO o pedido de fls. 53/54 e, por consectário lógico, 

REVIGORO os efeitos da liminar concedida às fls. 42/45v, motivo pelo qual 

AUTORIZO seja procedida a reintegração da autora à posse do imóvel, 

inclusive mediante arrombamento e com o uso de força policial.Por 

conseguinte, OFICIE-SE à Polícia Militar e à Polícia Civil, a fim de que seja 

providenciado o efetivo cumprimento da presente decisão, se necessário, 

com a brevidade urgida pelo caso.No mais, CIENTIFIQUE-SE o Sr. Oficial de 

Justiça que sua desídia injustificada poderá acarretar na instauração de 
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procedimento para apurar eventual crime de prevaricação.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 502-89.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSSA BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Martins de Paula Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 VISTO,

 Considerando o retorno das missivas outrora expedidas, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, apresentarem os derradeiros memoriais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 1610-85.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcione Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores Não Identificados, Maurício Barbosa 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 VISTO,

Considerando que a parte autora demonstrou interesse na 

autocomposição (fls. 81), aliado ao fato de que não foi regularmente 

intimada a comparecer à sessão de mediação/conciliação aprazada (fls. 

76), com fundamento no art. 139, inciso V, do NCPC, DETERMINO a 

remessa dos autos ao CEJUSC para que seja designada nova sessão de 

mediação/conciliação, com o intuito de obter a autocomposição entre as 

partes.

No mais, haja vista as dificuldades em intimar as partes pessoalmente para 

comparecerem à sessão, INTIMEM-AS por intermédio de seus advogados, 

mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Por oportuno, consigno que não havendo a composição entre os litigantes, 

FACULTO, novamente as partes, em cinco (05) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74151 Nr: 605-28.2017.811.0014

 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: Edvanir Giaconeli Costa, Flora Macedo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson de Oliveira Costa, Auremi da Silva 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Analisando minuciosamente os autos denota-se que até o presente 

momento os confinantes da linha demarcanda não foram citados, em que 

pese regularmente qualificados na exordial.

Com efeito, a lei processual civil, mediante previsão expressa, disciplina a 

obrigatoriedade de tal diligência, sob pena de tornar nula a sentença 

prolatada.

Destarte, a fim de evitar quaisquer arguições de nulidades, DETERMINO a 

citação dos confinantes qualificados às fls. 07, facultando-lhes o prazo de 

15 (quinze) dias para, querendo, contestarem a ação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79932 Nr: 1017-22.2018.811.0014

 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: Elder Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas condições, DEFIRO o pedido do requerente e, por corolário, 

AUTORIZO o pagamento das custas processuais em cinco (05) parcelas 

iguais e consecutivas, nos termos do art. 98, § 6º, do NCPC c/c art. 468, § 

7º, da CNGC/MT.Por conseguinte, ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao 

endereço eletrônico dca@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, conforme 

solicitado no Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, da CGJ/MT.Após o 

registro das informações pelo Departamento de Controle e Arrecadação, a 

parte autora deverá acessar o sítio eletrônico do PJMT por meio do link 

“Emissão de Guias Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” a 

coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, quando, então, o sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe 

um parcelamento cadastrado para esse processo. Deseja emitir sua 

guia?”, momento em que o advogado ou a parte emitirá a guia para o 

devido pagamento.ATENTE-SE que deve ser informado ao DCA o 

recolhimento dos valores de fls. 44 para a subtração devida.III – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA(...)Além disso, impende registrar que sendo o 

órgão de trânsito conhecedor da aquisição ocorrida posteriormente à 

ocorrência das infrações, não pode exigir do autor o pagamento das 

multas.Com essas considerações, com fundamento no art. 300, do novel 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência requestada.IV – 

DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 1137-02.2017.811.0014

 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: William Silveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primacredi - Cooperativa de Crédito Rural 

Primavera do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Fraga Vasconcelos 

Neves - OAB:OAB/MT 21217/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leondina Moro - OAB:16569

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

presentes embargos de terceiro e, por conseguinte, TORNO 

PROVISORIAMENTE SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente 

concedida, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação do 

embargante, período em que poderá o autor realizar a extração da lavoura 

de eucalipto remanescente, se essa ainda existir na presente data. 

Escoado tal lapso temporal, CESSAM os efeitos da tutela de urgência, 

ficando o embargante terminantemente proibido de acessar o interior do 

imóvel.Por consectário lógico, diante da mínima sucumbência da parte ré, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74794 Nr: 936-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - 

PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leondina Moro - OAB:16569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação de imissão de posse 

movida por PRIMACREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL em face de 

ADRIANO SILVEIRA NEVES e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos contrapostos apresentados na contestação.Por consectário 

lógico, TORNO SUBSISTENTE a liminar anteriormente deferida, 

REVIGORANDO, desde logo, o mandado de imissão de posse expedido.Em 

vista da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 507-97.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Couros Andrade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 O pedido de fls. 234/234v é protelatório, visto que a parte devedora não 

foi encontrada para ser intimada nas diligências envidadas desde os idos 

de 2005, motivo pelo qual INDEFIRO-O.

Por corolário, INTIME-SE o banco exequente para, querendo, em cinco (05) 

dias, promover o regular processamento da execução, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27729 Nr: 233-26.2010.811.0014

 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 Gonçalves Pereira Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Marcos Paulo Santos da Silva 

- OAB:9.565

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO GONÇALVES PEREIRA LAGO, em 

que mesmo após deferido o parcelamento do débito, o executado 

compareceu aos autos argumentando não dispor de condições para 

saldar a dívida, postulando pela substituição da medida por prestação de 

serviços à comunidade (fls. 196/198).

O parquet opinou pelo indeferimento do pedido às fls. 199/199v.

Pois bem.

Sem delongas, tem-se que o requerimento apresentado é deveras 

incabível.

 Isto porque, a despeito do executado sequer comprovar a alegada 

impossibilidade financeira de adimplir a dívida, a multa civil executada no 

presente caso possui caráter cível, não havendo falar-se em substituição 

por prestação de serviços à comunidade, posto que não se trata de 

sanção penal.

Com efeito, a condenação por improbidade administrativa ocorrida nestes 

autos constituiu título executivo judicial, de modo que o órgão ministerial 

promove a execução de sentença, nos moldes do art. 523, do novel 

Código de Processo Civil.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 196/198.

Consequentemente, INTIME-SE o executado para, em cinco (05) dias, 

comprovar o recolhimento de 30% (trinta por cento) do valor total da 

dívida, bem como o pagamento da primeira parcela, eis que já vencida, sob 

pena de revogação da benesse, nos termos da decisão de fls. 189.

Se decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e ABRAM-SE vistas ao 

Ministério Público Estadual, a fim de que apresente memorial atualizado da 

dívida, com o intuito de possibilitar a busca de ativos financeiros via 

sistema Bacenjud, consoante pleiteado às fls. 199v.

Por fim, PROCEDA-SE à conversão do procedimento e conseguinte 

retificação da capa dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

 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: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 VISTO,

 De fato, o entendimento jurisprudencial outrora consolidado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça tornou-se letra de lei com o advento do Código 

de Processo Civil de 2015, o qual consagra que “os honorários constituem 

direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios 

dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial” (art. 85, § 14).

Nessa linha de intelecção, tem-se que havendo concurso de credores a 

compensação dos honorários advocatícios tem preferência em relação 

aos demais créditos, sejam eles a título de contrato ou de sucumbência 

(Precedente: TJMT, AI 143870/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Desa. Maria Helena Gargablione Póvoas, j. 26.07.2017).

Assim, considerando que os credores, à exceção do promovente da 

execução da verba sucumbenciária, demonstraram interesse na 

autocomposição e, visando evitar quaisquer nulidades, POSTERGO a 

apreciação do acordo apresentado e DETERMINO sejam intimados os 

advogados subscritores da avença de fls. 1.868/1.873 para que, em cinco 

(05) dias, manifestem-se sobre o petitório de fls. 1.877/1.879.

Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos à contadoria judicial para certificar 

se os cálculos de fls. 1.878 foram atualizados de forma correta, 

levando-se em consideração a verba sucumbencial arbitrada na sentença 

prolatada no feito e os índices oficiais adotados para tal desiderato.

Decorrido o prazo, com ou se manifestação, CERTIFIQUE-SE o necessário, 

inclusive com a juntada de saldo atualizado dos valores vinculados ao 

feito e dos cálculos da contadoria judicial, e VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67914 Nr: 1153-24.2015.811.0014

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio de Morais Oliveira, Cláudia Genoud Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, Elzita 

Sodré de Oliveira, Ambrósio Ferreira dos Santos, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto, Adelino Joaquim de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 VISTO,

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por ALÉCIO DE MORAIS 

OLIVEIRA e outra em face de ESPÓLIO DE DOROTEU SODRÉ DOS 

SANTOS e outro, já qualificados nos autos.

Apresentada a contestação por negativa geral em relação ao requerido 

citado por edital (fls. 81/83), a parte autora aportou ao feito impugnação, 

argumentando a intempestividade da defesa (fls. 86/84v). Ainda, postulou 

pelo julgamento antecipado da lide (fls. 88).

Pois bem.

De início, acerca da alegada intempestividade, tem-se que essa não 

prospera, pois a apresentação de contestação por curador especial do 

requerido revel citado por edital é decorrência de previsão legal expressa 

e causa de nulidade absoluta, podendo, portanto, ser realizada a qualquer 

tempo.

Assim, afastada tal insurgência, verifica-se que o feito está em ordem, 

não há demais preliminares a serem analisadas, nem irregularidades a 

serem sanadas, motivo pelo qual DECLARO-O saneado.

No mais, em que pese postulado o julgamento antecipado da lide, entendo 

prudente a produção de prova testemunhal para a comprovação da 

prescrição aquisitiva alegada na exordial, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 

13h30min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados da parte 

autora para que intimem as testemunhas arroladas na exordial, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independentemente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1944-56.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thays Fernanda Lopes Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 No mais, porquanto devidamente justificada, DEFIRO a produção de prova 

pericial médica postulada por ambas as partes, e, via de consequência, 

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo.Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.Considerando ser a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita e, tendo a parte requerida postulado pela produção de 

prova pericial, DETERMINO que os honorários periciais sejam pagos pela 

demandada.Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com cópia dos 

quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque 

dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que 

deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo 

único).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61239 Nr: 928-09.2012.811.0014

 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 do Carmo Sousa Shirato, Luiz Yoshio Shirato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para RECONHECER a sociedade de fato havida entre as partes, 

consistindo a participação dos autores em 70% (setenta por cento) e do 

requerido em 30% (trinta por cento), bem como DECLARAR a dissolução 

da mesma, com condenação à restituição de haveres referente aos lucros 

obtidos com o uso dos veículos acima caracterizados, em valor a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença. Ainda, RECONHECER a 

coparticipação do requerido na aquisição do veículo Scania 142 E, 1984, 

branco, placa JYI-3946, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a 

aquisição total da pá-carregadeira Case, motor 3621880102, WZOB pelos 

autores, devendo os bens serem restituídos aos demandantes, desde que 

observada a compensação do demandado em relação à sua parte sobre o 

primeiro veículo.Assinalo, por oportuno, que o valor total de R$ 51.423,00 

(cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais), pago pelo requerido 

aos autores, deverá ser considerado para fins de apuração dos 

haveres.Em vista da mínima sucumbência, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (NCPC, art. 

85, § 2º).Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 2332-22.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussandro de Arruda, Jeferson Rodrigo Souza 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 16.514, LUCIMARA 

DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991

 Quanto às diligências probatórias requeridas pelo Ministério Público, 

DEFIRO o pedido. Outrora, consigno que já se encontram juntadas aos 

autos, procedimento este feito pela distribuição desta Urbe.Por fim, 

determino que seja comunicado o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem 

como à Delegacia de Polícia local.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 19 de 

janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61087 Nr: 777-43.2012.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Passo Fundo-RS, 

Eugenio Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Luís de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Lúcia Benvegnu - 

OAB:RS 29.106, Gustavo Wentz - OAB: PR 76.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Denota-se que foi procedida a avaliação do imóvel matriculado sob nº 

4.742 (fls. 57/58), porém, às fls. 67, o Cartório de Registro de Imóveis 

informou que a matrícula citada não pertence ao devedor, pois a área de 

sua propriedade foi desmembrada dando origem ao imóvel matriculado sob 

nº 7.237.Às fls. 122/131 houve a juntada incompleta da matrícula nº 7.237, 

porém, a despeito do contido no ofício de fls. 67, envidou-se novas 

diligências em relação ao imóvel de matrícula nº 4.742, sucedendo-se, 

assim, diversos equívocos que inviabilizaram o cumprimento da finalidade 
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da deprecata até a presente data.Pois bem.Conforme narrado, a missiva 

encontra-se pendente de cumprimento, eis que para além de não ter sido 

realizado o leilão judicial, o imóvel avaliado não pertence ao devedor e, 

tampouco, foi realizada a juntada do inteiro teor da matrícula do bem que, 

de fato, é de propriedade do executado.Nesse cenário, importante 

ressaltar que a indiligência da parte exequente contribuiu para os 

equívocos vislumbrados no feito, pois em momento algum manifestou-se 

sobre as incorreções havidas, de modo que deve suportar os ônus de 

sua desídia, tais como a apresentação da matrícula atualizada do imóvel e 

o pagamento de nova diligência do Sr. Oficial de Justiça para a avaliação 

do bem.Posto isso, DETERMINO seja o exequente intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

pertencente ao executado – matrícula nº 7.237, do CRI local – sob pena de 

devolução da missiva ao juízo de origem.Com a juntada, PROCEDA-SE à 

nova avaliação do imóvel, com a consequente intimação das partes, 

conforme prevê o Código de Processo Civil.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao 

juízo deprecante solicitando informações acerca de eventuais causídicos 

constituídos pelo devedor, a fim de cadastrá-los nesses autos para 

futuras intimações.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 2187-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O, Nylvan José da Silva - OAB:MT/17805

 Código: 77415

DESPACHO

VISTO,

Cientifique-se as partes quanto a missiva de fls. 226/228.

Considerando a informação extraoficial prestada pelo advogado do réu de 

que ele foi transferido para o Presídio de Rondonópolis/MT, denominado 

Mata Grande, DESIGNO o dia 15 de agosto de 2018, às 12h30min (MT), 

para a audiência de instrução e julgamento, com a finalidade exclusiva de 

interroga-lo.

Deliberarei quanto a devolução da missiva de fl. 178 após a realização do 

interrogatório do réu.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 10 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 1287-22.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo 

Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado 

ZACARIAS BATISTA DA SILVA da acusação que lhe é feita neste 

processo.Isento o réu ao pagamento das custas processuais.Inexistem 

bens a serem destinados.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado à fl. 71, 

Dr. Marcos Paulo Santos da Silva (OAB/MT 9.565), no montante de 08 

(oito) URH e, após, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 35/2018-CNPar

 A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MM.ª Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro , Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

Considerando a implantação do Programa e Social do Governo Federal, 

com vistas a simplificar e unificar a entrega das obr igações trabalhistas, 

prev idenciárias e fiscais (escrituração Pública Digital) em todo o País;

Considerando que o Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância - 

SGPI, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso foi implementado para atender `exigências di=o referido Programa 

com relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso;

 Considerando que o SGPI, após alimentado pelos credenciados necessita 

de confer ência e assinatura eletrônica da certidão de produção e 

consequente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento;

 RESOLVE:

Art. 1.º REVOGAR a Portaria n.° 15/2018-CNPar , datada de 27/04/2018, 

onde autorizou a servidora Zenaide Silva Venâncio, matrícula n.º 8773, 

Gestora Geral de 2.ª Entrância a efetuar a conferência mensal e 

assinatura eletrônica das Certidões de Produtividade dos Credenciados da 

Comarca de São José do Rio Claro-MT no Sistema de Gestão Integrada da 

Primeira Instância - SGPI.

Art. 2.º AUTORIZAR a servid ora Lucimeyre Agripino de Barros Mariano, 

matrícula n.º 4381, Gestora Geral de 2.ª Entrância a efetuar a conferência 

mensal e assinatura eletrônica das Certidões de Produtividade dos 

Credenciados da Comarca de São José do Rio Claro-MT no Sistema de 

Gestão Integrada da Primeira Instância - SGPI.

 Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

Publique-se, encaminhando cópia à Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT 9 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 37/2018-CNPAR

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a decisão exarada no processo n.° 201-90.2012.811.0033, 

Cód. 32014, em trâmite perante a Diretoria do Foro, que nomeou a 

servidora Silvana Farias Tartari para realização do levantamento dos 

valores constantes na conta n.10.778 – 6 – Agência 3628-5, concernente 

às diligências dos Oficiais de Justiça;

 Considerando o teor da certidão e os extratos anexos expedidos em 

06/08/2018 e a Portaria que atribui a competência para movimentação da 

referida conta às servidoras Zenaide da Silva Venancio e Silvana Farias 

Tartari;

 Considerando, ainda, o teor da Portaria n.º 34/2018 CNpar que revogou a 

Portaria n.º 07/2004-DF relativamente à nomeação da servidora como 

Gestora Geral;

 RESOLVE:

 ART.1.º RETIFICAR em partes a Portaria n.º 34/2018-CNpar para 

REVOGAR a Portaria n.º 009/2006, datado de 12 de maio de 2016, onde 

designou a servidora Zenaide Silva Venâncio- matrícula 8773 para 

exercer o cargo de Coordenadora Administrativa; e a Portaria n.º 

037/2007-DF, de 08/10/2007 onde designou a servidora Zenaide Silva 

Venâncio – matrícula 8773 para exercer a função de Gestora Geral, 

mantendo os demais termos da Portaria n.° 34/2018 CNPar.

 Art. 2º - DETERMINAR:

 A extração de cópia desta Portaria e seu encaminhamento para ciência e 

adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e;

 3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro para as providências que entender necessárias no que se refere ao 

âmbito penal e cível/administrativo.
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 Art. 4º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro-MT, 10 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 38/2018-CNPAR

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a decisão exarada no processo n.° 201-90.2012.811.0033, 

Cód. 32014, em trâmite perante a Diretoria do Foro, que nomeou a 

servidora Silvana Farias Tartari para realização do levantamento dos 

valores constantes na conta n.10.778 – 6 – Agência 3628-5, concernente 

às diligências dos Oficiais de Justiça;

 Considerando o teor da certidão e os extratos anexos expedidos em 

06/08/2018 e a Portaria que atribui a competência para movimentação da 

referida conta às servidoras Zenaide da Silva Venancio e Silvana Farias 

Tartari;

 Considerando, ainda, o teor da Portaria n.º 34/2018 CNpar e a Portaria n.º 

37/2018 CNPar que revogou as Portaria n.º 07/2004-DF – referente a 

nomeação da servidora Zenaide Silva Venâncio – matrícula 8773 como 

Gerente Administrativa; Portaria n.° 009/2006 – nomeação como 

Coordenadora Administrativa e a Portaria n.°037/2007 relativamente à 

nomeação da servidora como Gestora Geral;

 Considerando , a decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar 

n.º 2162-56.2018.811.0033 – Cód 81417, onde determinou a retificação da 

Portaria n.° 028/2018-DF, alterando o art. 2.°que passará a constar como 

Membros em substituições as servidoras em estágio probatório;

 RESOLVE:

 ART. 1.º RETIFICAR o Art. 2.º para constar como Membros para compor a 

Comissão com competência para o processamento do Processo 

Administrativo Disciplinar:

 MARIEL KUFFNER – ANALISTA JUDICIÁRIA – MATRÍCULA N.° 244323;

 ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA – TÉCNICA JUDICIÁRIA – MATRÍCULA 

N.º 21806;

 ADRIANA CALHEIROS MORETTI – TÉCNICA JUDICIÁRIA – MATRÍCULA N. 

24560.

 Art. 3º - DETERMINAR:

 A extração de cópia desta Portaria e seu encaminhamento para ciência e 

adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e;

 3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro para as providências que entender necessárias no que se refere ao 

âmbito penal e cível/administrativo.

 Art. 4º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 10 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Certidão

Certifico e dou fé que a Portaria 34/2018-CNPar, foi confeccionada no 

Sistema CIA, e publicada no Dje n. 10312, disponibilizada em 08 de agosto 

de 2018 e publicada em 09 de agosto de 2018.

 Silvana Alves de Farias Tartari

Auxiliar Judiciario

Matricula 8700

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente o comprovante 

de pagamento de guia para autenticação de certidão com utilização de 

selo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, impulsione o feito, tendo em 

vista a não indicação de bens passíveis de penhora pelo executado, 

conforme certidão de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire neste secretaria o 

Edital de Citação Expedido, realize a devida publicação e comprovação 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2395-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ROSA GALVÃO, SIMONI ROSA GALVÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da proposta de honorários de fls. 95/96.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65290 Nr: 1802-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA DE LIMA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEIA DE LIMA CUSTODIO, Filiação: 

Paulo de Jesus Custodio e Maria Salome Gonçalves de Lima, data de 

nascimento: 21/01/1985, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio 

Claro-MT, solteiro(a), repositora. 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: 22/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de CLAUDINEIA DE LIMA 

CUSTODIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 219/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2016

 - Valor Total: R$ 2.262,35 - Valor Atualizado: R$ 2.056,68 - Valor 

Honorários: R$ 205,67

Despacho/Dec isão :  Autos  nº  1802-92 .2016.811.0033Cód . 

65290Vistos.Ante o peticionado à fl. 29, cite-se o executado por edital, 

consoante solicitado.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 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.: 81434 Nr: 2166-93.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em tela, há 

elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza 

e objeto discutidos; (ii) contra¬tação de advogado particular, dispensando 

a atuação da Defensoria.Assim, faculto ao interessado o direito de 

provarem a impossibilidade de arcarem, sem o seu próprio prejuízo ou de 

sua família, com as custas e despesas do processo.Posto isto, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) 

cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, como também 

de seu cônjuge (se houver), dos últimos três meses; b) cópia dos extratos 

de cartão de crédito, dos últimos três meses, em nome d requerente e sua 

esposa (se houver); e c) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal; Ou, no mesmo prazo, 

deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e 

havendo seu transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há 

alternativa a não ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 09 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3129-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO, 

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3129-38.2017.811.0033

Cód. 74432

Vistos.

Intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28421 Nr: 2300-04.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAGOBERTO GOMES DA SILVA, Cpf: 

27029093100, Rg: 315.671, Filiação: Jovercino Gomes da Silva e Clarice 

Eller da Silva, data de nascimento: 28/12/1961, brasileiro(a), natural de 

Martinópolis-SP, casado(a), Telefone (66) 3537 1152. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido para que tome ciência do bloqueio judicial 

realizado e, no prazo legal, ofereça impugnação

Resumo da Inicial: A Fazenda Pública Estadual, [...] vem, respeitosamente, 

à presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

nos moldes da Lei 6830/80, requerendo a citação do Executado e seus 

sócios. [...] Dá-se a presente o valor constante da certidão anexa com os 

acréscimos legais. Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 2300-04.2010.811.0033 – Cód. 

28421Vistos.INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente (fl. 63), por ora, 

isso porque o executado ainda não foi intimado do ato constritivo.Sem 

prejuízos, intime-se o executado acerca da penhora efetivada em suas 

aplicações financeiras.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 21 de 

agosto de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 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.: 76382 Nr: 3937-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA ESPÍNDOLA FERREIRA - 

OAB:17.746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3937-43.2017.811.0033

Cód. 76382

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pelo exequente.

Cumpra a secretaria os itens “b” e “c” da petição de fl. 43v.

São José do Rio Claro – MT, 09 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 80875 Nr: 1944-28.2018.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIAS MOREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ZILDA PEREIRA, EDELSON BEZERRA DE SOUZA, DORIVAL FERREIRA DA 

SILVA, CLEIDE BARRETO DOS SANTOS, ROZANE DE TAL, RONALDO DE 

TAL, MARIA DE TAL, LUZIA DE TAL, JOZAINE DE TAL, MARIA FERREIRA, 

EDJANE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire o edital de citação 

expedido ou recolha as custas necessárias para a devida publicação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66177 Nr: 2412-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES DOS SANTOS, ELISABETE BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DA SILVA, MARIA JOSÉ DOS SANTOS, 

IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, CICERO FELIX RODRIGUES, 

JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, ANTONIO JOSÉ DE ASSIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, Cpf: 

72144092834, Rg: 7375272, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido CICERO FELIX RODRIGUES, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Defensor Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições, emfavor de Orides do Santos e Elizabete Batista dos 

Santos proproem a AÇÃO DE USUCAPIÃO DEBEM IMÓVEL com fulcro nos 

arts. 1.242 do CC, em face de IMCOL - Imóveis e olonização, JoãoBatista 

de Abreu Dias e Cícero Féliz Rodrigues.O Requerente ocupa o imóvel 

localizado na Rua Riode Janeiro, nº 261, São José do Rio Claro-MT, desde 

1993, conforme contrato de compra e vendafeito com o Sr. João Batita 

deAbreu Dias.O objetivo desta demanda é obter o reconhecimento 

dodomínio da área descrita, com a consequente declaração judicial da 

aquisição originária dapropriedade em favor do requerente, que servirá de 

título hábil para o registro no cartório de imóveisdesta comarca.Resta 

comprovado o direito da requerente em usucapir o bem imóvel 

mencionado,visto que a posse mansa e pacífica, sem qualquer 

interrupção, totaliza mais de 10 anos.Posto isso,requer a Vossa 

Excelência:A) Conceda o benefício da assistência judiciária gratuita, com 

fulvro noart. 4º, da Lei 1.060/50, bem como no art. 5º, inciso LXXIV, da 

CF;B) Citação dos antigospossuidores e da empresa na pessoa de seu 

representante legal, para oferecer resposta no prazolegal, sob pena de 

confissão e revelia;C) Citação por edital dos eventuais interessados, 

observandose,quanto ao prazo, o disposto no inciso III, do art. 257, do 

CPC;D) Intimação, por via postal, dorepresentante da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, para que manifesteminteresse na 

causa;E) Intimação da ilustre representante do Ministério Público;F) 

Procedência dapretensão esboçada para que seja acolhida e declarada a 

aquisição da propriedade em favor doautor, por meio de senença que se 

constituirá em título hábil para a transcrição no Ofício de 

Imóveiscomptente;G) Citação pessoal de todos os proprietários dos 

imóveis confinantes;H) Condenação darequerida ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública doEtado.Dá à 

causa o valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) para efeitos fiscais.

Despacho/Dec isão :  Autos  nº  2412-60 .2016.811.0033Cód . 

66177Vistos.Ante o peticionado à fl. 43, citem-se os requeridos por edital, 

consoante solicitado.Sem prejuízos, cumpra-se o segundo parágrafo do 

despacho de fl. 42.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 345-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BERGUI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO BERGUI DE LIMA, Cpf: 

17343798987, Rg: 13653860, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido para que tome ciência da penhora online 

realizada e, no prazo legal, apresente impugnação.

Despacho/Decisão: Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações 

financeiras do executado.Como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67802 Nr: 3296-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDIO MASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CLAUDIO MASTELLA, Rg: 

1050559283, Filiação: Gracindo Avila Mastella e Catarina Mastella, data de 

nascimento: 12/08/1967, brasileiro(a), natural de Palmeira Missões-RS, 

separado(a) judicialmente, torneiro mecanico. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido para que tome ciência da penhora online 

realizada nos autos e, no prazo legal, apresente impugnação.

Despacho/Decisão: Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações 

financeiras do executado.Como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 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.: 51148 Nr: 285-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSS, SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e preenchidos os requisitos objetivos do artigo 39 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCENDENTE o pedido 

inicial, concedendo à requerente ROSA VERGÍLIO SILVA POLIZZATTO a 

adoção de LARISSA VERGILIO SANTOS, uma vez que está medida 

apresenta reais vantagens para à adotanda e fundamenta-se em motivos 

legítimos.Dispenso o estágio de convivência, com fundamento no artigo 46, 

§1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil desta comarca, para que proceda ao assento de 

nascimento ou casamento da adotanda que passará a se chamar 

LARISSA VERGILIO POLIZZATTO, filha de ROSA VERGÍLIO SILVA 

POLIZZATTO e ISRAEL POLIZZATTO, constando como avós maternos 

GERALDO VIRGÍLIO DA SILVA E MARIA OLIVARES sendo que nenhuma 

observação sobre a origem do ato poderá constar na certidão de registro, 

conforme preceitua o artigo 47, §§ 1º e 3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, fazendo constar, ainda, o disposto no §2º, do artigo 141, do 

citado diploma legal, referente às isenções de custas e 

emolumentos.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 10 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR)

SERGIO BONETTI (AUTOR)

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO (RÉU)

MISAEL MESSIAS (RÉU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

JAIME CRISTÃO PAIM (RÉU)

BATORÉ (RÉU)

AGNALDO HORACIO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000462-28.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E 

DANOS COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ADAIR BONETTI, MARIA 

ESTELA BISCARO BONETTI E SÉRGIO BONETTI em desfavor de 

AGNALDO HORÁRIO, VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, BATORÉ, 

MISAEL MESSIAS, JAIME CRISTÃO PAIM E TONINHO, objetivando, 

liminarmente, a reintegração de posse do imóvel de 2.420,00 hectares, 

denominada Fazenda Luar do Sertão, situado no Município de Nova 

Maringá /MT, registrado sob o número 3.733, do CRI de São José do Rio 

Claro - MT 2. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça 

de ingresso e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a 

presunção absoluta dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova 

suficiente da posse e do esbulho eventualmente praticado pelos 

requeridos, razão pela qual reputo prudente e conveniente a realização de 

justificação prévia. Sendo assim, relego a apreciação do provimento 

liminar para após a audiência de justificação prévia, a qual designo para o 

dia 12 (doze) de setembro de 2018, às 15 horas. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Intimem-se os Requerentes via 

DJe na pessoa de seu advogado constituído, acerca da audiência 

designada, bem como para que traga as testemunhas a serem ouvidas 

independentemente de intimação; b) Citem-se os(as) requeridos(as) para 

comparecer à audiência, momento em que poderá intervir, desde que o 

faça por intermédio de advogado (CPC, art. 562). Conste, no mandado, 

que o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á da intimação 

da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, parágrafo 

único). Às providências, com urgência. São José do Rio Claro, 10 de 

agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR)

SERGIO BONETTI (AUTOR)

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO (RÉU)

MISAEL MESSIAS (RÉU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

JAIME CRISTÃO PAIM (RÉU)

BATORÉ (RÉU)

AGNALDO HORACIO (RÉU)

 

Processo nº: 1000462-28.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E 

DANOS COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ADAIR BONETTI, MARIA 

ESTELA BISCARO BONETTI E SÉRGIO BONETTI em desfavor de 

AGNALDO HORÁRIO, VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, BATORÉ, 

MISAEL MESSIAS, JAIME CRISTÃO PAIM E TONINHO, objetivando, 

liminarmente, a reintegração de posse do imóvel de 2.420,00 hectares, 

denominada Fazenda Luar do Sertão, situado no Município de Nova 

Maringá /MT, registrado sob o número 3.733, do CRI de São José do Rio 

Claro - MT 2. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça 

de ingresso e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a 

presunção absoluta dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova 

suficiente da posse e do esbulho eventualmente praticado pelos 

requeridos, razão pela qual reputo prudente e conveniente a realização de 

justificação prévia. Sendo assim, relego a apreciação do provimento 

liminar para após a audiência de justificação prévia, a qual designo para o 

dia 12 (doze) de setembro de 2018, às 15 horas. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Intimem-se os Requerentes via 

DJe na pessoa de seu advogado constituído, acerca da audiência 

designada, bem como para que traga as testemunhas a serem ouvidas 

independentemente de intimação; b) Citem-se os(as) requeridos(as) para 

comparecer à audiência, momento em que poderá intervir, desde que o 

faça por intermédio de advogado (CPC, art. 562). Conste, no mandado, 

que o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á da intimação 

da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, parágrafo 

único). Às providências, com urgência. São José do Rio Claro, 10 de 

agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58982 Nr: 747-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 350/351, para, AUTORIZAR 

que o(a) recuperando(a) cumpra o remanescente de sua pena na 

Comarca de Tangará da Serra/MT.4. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) 

seguinte(s) providência(s):a)Remetam-se os autos ao Juízo da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT, dando-se baixa 

na distribuição e grafando na missiva nossas homenagens.b)Intime-se, via 

DJe, a advogada subscritora da petição de fls. 350/351, sobre o teor da 

presente decisão.c)Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79849 Nr: 1480-04.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840, FABRÍCIO KAVA - OAB:32.308/PR, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 198, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80167 Nr: 1617-83.2018.811.0033

 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: MANOEL CASADO DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51371 Nr: 509-92.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 1835-24.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU SANCHES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RAMOS, TEREZA CARNAVALLI 

LOPES, MARCELO LOPES CAMPOS, DANIELLE DOS SANTOS FIALHO 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

no prazo de 30 dias, trazer aos autos estudo cadastral do imóvel objeto 

dos autos, a ser realizado pelo INTERMAT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65631 Nr: 2077-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 106, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1640-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARA DA SILVA ASSIS, JOÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos autos de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 646 Nr: 103-33.1997.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO BENDE RODRIGUES, SERGIO 

FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FABIANA MORETTI CALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000308-10.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial DECISÃO – HOMOLOGAÇÃO – ACORDO EM 

EXECUÇÃO OU EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – [10377] Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A. em face de MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA e 

OUTROS, devidamente qualificado(a) nos autos. Após o trâmite regular do 

processo, as partes noticiaram, por meio da petição de Id. 14135548, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 2. Considerando que as partes 

compuseram, pactuando o parcelamento da dívida, HOMOLOGO o aludido 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. No entanto, em 

razão de o acordo entabulado prever parcelamento da dívida, determino a 

suspensão da presente execução até a sua quitação (10/07/2019), nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou manifestação da 

parte exequente, nos termos do parágrafo único do referido artigo. 3. 

Intimem-se e se cumpra. São José do Rio Claro, 9 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9771 Nr: 1712-22.2005.811.0049

 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: VALDIR CÂNDIDO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CORREIA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes, quanto a audiência designada no Juízo 

Deprecado, nos termos da Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2242-40.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, o sentenciado para indicar pessoas que possam 

por ele receber os bens apreendidos às fls. 32 e fls. 34.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66601 Nr: 4795-13.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena do reeducando Manoel Antônio da Silva, já 

devidamente qualificado nos autos, o qual foi incialmente condenado a 05 

(cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão a ser cumpridos em regime 

inicial fechado. Sendo preenchidos os requisitos para a progressão de 

regime, foi atribuído ao condenado, através da decisão acostada às fls. 

243/244, a progressão para o regime semiaberto.

Assim, considerando a transferência dos autos de execução penal para 

esta Comarca, com fulcro no artigo 86 da Lei 7.210/84, eis que o 

reeducando atualizou seu endereço de residência às fls. 252-v, localizado 

na Comarca de Vila Rica/MT, designo audiência admonitória para o dia 14 

de setembro de 2018, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se o réu para comparecimento à audiência acompanhado de 

advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos, etc.Esclarece-se que não há vedação a reinquirição da vítima, 

entretanto, o deferimento do pedido deve ser analisado levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada processo.No presente caso, a 

vítima foi devidamente inquirida em juízo, bem como na solenidade estavam 

presentes o Ministério Público e a defesa, os quais tiveram a oportunidade 

de elaborar os questionamentos que entenderam pertinentes à elucidação 

dos fatos, portanto inexiste motivo hábil para renovação do ato, vez que, 

foram observadas todas as garantias constitucionais e procedimentos 

previstos na legislação processual durante a colheita de prova oral, razão 

pela qual, não há que se falar em obrigatoriedade de nova oitiva da 

vítima.Além do que, o juiz não está obrigado a reinquirir vítima sempre que 

houver pedido neste sentido.Nesse diapasão segue a jurisprudência 

pátria:ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR -Preliminar - Cerceamento de 

defesa -Indeferimento de nova oitiva da vítima -Inocorrência - Juiz não 

está obrigado a reinquirir vítima e testemunha - Decisão devidamente 

fundamentada - Preliminar rejeitada - Réu que sempre negou a prática 

delitiva - Prova oral claudicante -Impossibilidade de formação segura do 

juízo de culpabilidade - Estado de dúvida que beneficia o réu - Recurso 

provido (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 

990080230875 SP - 20/05/2010)Desse modo, por não restar demonstrado 

qualquer indicativo que possa por em dúvida o depoimento prestado sob o 

crivo do contraditório e ampla defesa, indefiro o pedido de reinquirição da 

vítima.Dessa forma, Intime-se derradeiramente a defesa do acusado para 

que apresente alegações finais, no prazo legal.Após, com juntada das 

alegações finais, tornem-me conclusos para prolação da sentença.Às 

providências.Alto Garças/MT, 09 de agosto de 2018.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 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: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 No termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do requerido para 

que se manifeste sobre a petição de REF. 141, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 647-87.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pereira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, EMILCIO BORGES - OAB:OAB/MG49415

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Em atenção ao Ofício n° 10/2018-GAB-J.AUX. da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, proceda-se com a elaboração de novo cálculo de 

pena, com a previsão dos benefícios. Após, vistas às partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 08 de agosto de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Vistos etc.

Em atenção ao Ofício n°010/2018-GAB-J.AUX. da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, em reanálise dos autos, verifico que remanescem 

íntegros todos os motivos que ensejaram a prisão do acusado, pelo que 

mantenho in totum a decisão que homologou o flagrante e decretou sua 

prisão preventiva, conforme ref. 02 dos autos 52453.

 Levando-se em consideração o teor da certidão de ref.173 que o 

pronunciado Cleiton Jackson Santos Paixão deseja recorrer, Intime-se o d. 

defensor do acusado Cleiton Jackson Santos Paixão para que, no prazo 

de 2 (dois) dias, indique as peças dos autos de que se pretende o 

traslado (art. 587, CPP), uma vez que, o recurso interposto deverá subir 

por esta forma, em atenção ao disposto no art. 583, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.

 Com o traslado, intime-se o acusado, na pessoa de seu defensor para, no 

prazo de 2 (dois) dias, oferecer as suas razões.

 Após, com as razões nos autos, dê-se vista ao Ministério Público por 

igual prazo para apresentar contrarrazões, a teor do que dispõe o art. 588 

do Código de Processo Penal.

 Em seguida, voltem-me conclusos para despacho de recebimento e 

sustentação ou reforma da r. sentença.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38877 Nr: 806-25.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ruiz Campos, EDIMILSON FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Vistos etc.

 Levando-se em consideração a petição do réu Edimilson Ferreira Lima 

(ref.263) informando que as razões do recurso de Apelação serão 

apresentadas em Instância Superior, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 600, §4, do CPP, com as cautelas 

de estilo.

 No que se refere, ao réu Rodrigo Ruiz Campos certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e expeça-se guia de execução definitiva.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 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

 “A cláusula de imprescindibilidade só vigora quando a testemunha reside 

na Comarca, no endereço fornecido pela parte. Se já não mora mais na 

Comarca ou está em lugar incerto e não sabido, não há adiar-se o 

julgamento na expectativa de que a parte possa substituí-la por outra” (RT 

652/316).Logo, a testemunha residente em comarca diversa, ainda que 

regularmente intimada não é alvo de cláusula de imprescindibilidade, e 

também não é obrigada a se deslocar para prestar depoimento em plenário 

do Júri, cabendo a quem arrolou garantir a sua presença, não olvidando 

da possibilidade de se apresentar por vontade própria ao chamado 

judicial.Não obstante toda a retro fundamentação, verifica-se que houve a 

tentativa de intimação das testemunhas no endereço fornecido, as quais 

restaram infrutíferas, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça. Assim 
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vigora a exceção do artigo 461, §2° do CPP que traz: " 2o O julgamento 

será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no 

local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça." Posto isto, 

ante as razões expostas, INDEFIRO o pleito de condução coercitiva das 

testemunhas Alessandra Candida Ribeiro e Gleice Kelly Alves de Arruda 

(residentes em outras comarcas e sem endereço certo) para 

comparecerem à sessão plenária retro designada por ausencia de 

previsão legal . Às providências.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36772 Nr: 316-89.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 1640-46.2018.811.0092

 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: AGIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na Ref. 

4, serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018, às 13h30 (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16975 Nr: 128-77.2008.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da r. 

decisão acostada aos autos às fls. 80, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33795 Nr: 1348-03.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Joaquim Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 158, parágrafo único, e 267, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, o provimento liminar.Deixo de desbloquear o bem junto ao 

Sistema Renajud, porque inexistente restrição inserida, conforme inclusa 

consulta.Custas e despesas processuais pelo requerente, inclusive, a 

diligência extra percorrida pelo meirinho [Certidão de Oficial de Justiça – 

27/04/2015]. Sem verba honorária, porque ausente citação.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari, 6 

de novembro de 2015.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19756 Nr: 1367-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalbras Comercio de Aços e Mateis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 19756

Decisão

Ante a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, dada 

nos autos nº 14639-12.2015.811.0033, determino com urgência:

1) A suspensão do trâmite do presente feito, até nova ordem.

Alto Taquari/MT, 23 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17862 Nr: 1075-34.2008.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 17862

Despacho

Diante da certidão de fl. 188, intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 dias, manifesta-se no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 20 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 5380 Nr: 151-62.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Garcia Leal - 

OAB:152186/Sp, Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT, 

Mauricio Martins Fonseca Reis - OAB:155196/sp, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416-SP, Raul Cury Neto - 

OAB:192181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 5380
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DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 227/228, vº, para admissão de BRUNA ALVES 

BAVIA no polo ativo da lide, vez que já foi juntado aos autos o Termo de 

Cessão de Crédito mencionado (229, Vº/230, Vº).

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15150 Nr: 697-49.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandaia Calcario Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSIS ALVES - 

OAB:32708, Luís Gustavo Vorique Câmara - OAB:32.704/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código: 15150

Despacho

Diante da certidão de fl. 133, intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 dias, manifesta-se no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 18 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 1419-78.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. Fagundes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 8. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 47/48 e AUTORIZO o 

rastreamento e bloqueio de valores em nome do(a)(s) executado(a)(s), no 

exato montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita 

por meio do sistema informatizado BACENJUD.9. Requisitado o bloqueio, 

DETERMINO que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, vedadas consultas às partes, 

conforme determinação inserta no art. 512, § 2° da CNGCJ/MT.10. 

POSTERGO a análise do pedido de inscrição dos nomes dos executados 

nos cadastros de inadimplentes, para depois da pesquisa acima deferida. 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Taquari/MT, 5 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30789 Nr: 286-59.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Bezerra da Silva, Eliett Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30789

Despacho

Intime-se o exequente para que atualize o débito alimentar.

Após, venham conclusos para apreciar a cota ministerial de fls. 54.

 Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 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:

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 14, que serve a 

presente para fins de intimar a inventariante, por meio de seu procurador, 

para fins de comparecer pessoalmente perante a secretaria deste juízo, 

com o fim de assinar o respectivo Termo de Ratificação das Primeiras 

Declarações, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30858 Nr: 359-31.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welhiton Teodoro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código 30858

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Welhiton Teodoro Gonçalves, vulgo “Cheirinho”, pela prática da conduta 

prevista no artigo 155, caput e 311, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que “o denunciado foi preso no dia 09 de abril de 

2013, por volta das 14h10min, na Rua Deputado Jonas Pinheiro, nesta 

cidade, por que foi localizado por policias militares em posse do celular 

Nokia, cor preta e prata, que havia sido subtraído pelo mesmo da 

residência da vítima Cacildo Silvério da Silva. Consta ainda que o 

denunciado estava na casa da vítima aguardando um outro morador da 

residência, momento em que subtraiu o celular e disse que mais tarde 

retornaria. A prisão se deu após policiais receberem informações que o 

denunciado encontrava-se na rua Deputado Jonas Pinheiro, conduzindo 

uma motocicleta. Ao abordar o indiciado foi encontrado em seu bolso o 

celular furtado. Ao checarem a motocicleta que o denunciado estava 

conduzindo, os policiais constataram que a placa que estava na mesma 

não pertencia a ela, e sim a uma motocicleta da cidade de Carapicuíba-SP, 

com dados diferentes.”

A denúncia foi recebida em 24/04/2013 (fl. 70-72), o acusado foi citado e 

apresentou defesa prévia por meio do Advogado Dativo (fls.91).

 Em audiência de instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha comum 

(fls.127/130).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais pedindo a 

procedência da denúncia (fls. 131/133).

 A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da circunstância atenuante 

estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

É o relatório.

 DECIDO.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas.

CRIME DE FURTO

Em relação ao crime de furto, verifico que a materialidade do crime 

encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 36/38, 

Auto de Apreensão de fls. 39/41, dos Termos de Reconhecimento e 

Avaliação de Objeto de fl. 42, e Termo de Entrega de fl. 44/46.

 Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos Termos de Declarações 

das testemunhas às fls. 11/14, depoimento da vítima às fls. 17/18, tanto na 

fase policial quanto em juízo, bem como pela confissão do réu na polícia e 

em juízo.

 Em seu depoimento, a vítima afirmou que no dia 08/04/2013, por volta das 

07:30 horas, se encontrava em sua residência na companhia de amigos e 

familiares, quando chegou o acusado, o qual teria ficado por alguns 
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instantes conversando no interior da sua casa, pois o mesmo seria o seu 

conhecido. Relata que ao acompanhar uma de suas visitas até a porta 

para se despedir o acusado veio logo atrás e se despediu, no entanto ao 

chegar à sala onde conversavam não encontrou o seu celular que estava 

carregando em cima da televisão. Logo constatou que alguém teria pego, 

suspeitando do acusado, a vítima ligou para a policia e informou o caso e o 

local onde o mesmo poderia estar. A polícia não encontrou o acusado no 

dia dos fatos, sendo apenas encontrado no dia posterior e com o celular 

da vítima. Na ocasião, o acusado estava na posse de uma motocicleta 

irregular, com a placa de identificação trocada (fls. 17/18).

As testemunhas ouvidas confirmaram a versão apresentada pela vítima.

 Logo, não há dúvidas quanto à autoria.

Destarte, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime 

previsto no art. 155, caput, do CP.

 CRIME DE ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, 

Termo de Apreensão, Informações do Sistema Infoseg e Relatório Policial.

O mesmo não se pode dizer com relação à autoria. Não há que se falar em 

condenação pela autoria do crime tipificado no art. 311, do CP, se a prova 

constante nos autos evidencia, tão somente, que o réu foi encontrado 

conduzindo uma motocicleta com sinal identificador adulterado – placa 

trocada – nada trazendo que aponte ter sido ele o responsável pela 

adulteração.

Para a configuração do crime de adulteração de sinal identificador de 

veículo automotor faz-se imprescindível à comprovação de que o agente 

tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do 

respectivo tipo penal.

 A propósito, confira:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO TENTADO, TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 

ABSOLVIÇÃO - DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO - 

ART. 311 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – 2. 

APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA USO – FINALIDADE MERCANTIL NÃO COMPROVADA – 

DESCLASSIFICAÇÃO - DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – 

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM OS OUTROS CRIMES – CÓPIA DOS 

AUTOS AO JECRIM – 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO 

E APELO DEFENSIVO PROVIDO NO SUBSIDIÁRIO, EM DISSONÂNCIA COM 

O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – 4.PROVIDÊNCIA 

DE OFÍCIO – RETIFICAÇÃO - ROUBO - PARTES DISPOSITIVA E 

DOSIMÉTRICA DA SENTENÇA – CONDUTA TENTADA RECONHECIDA E 

APENADA COMO SE CONSUMADA FOSSE - IMPOSIÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL SEMIABERTO - SÚMULA 269 DO STJ. 1. Não há que falar-se 

em condenação pela autoria do crime tipificado no art. 311, do CP, se a 

prova constante nos autos evidencia, tão somente, que na casa do réu foi 

encontrada motocicleta com sinal identificador adulterado – placa trocada 

– nada trazendo que aponte ter sido ele o responsável pela adulteração; 

(Ap 61537/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, - Publicado no DJE 

09/07/2018 - TJMT).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO 

MATERIAL, DE DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, CP] E 

DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 25 DO DECRETO-LEI N.º 

3.688/1941 – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO 

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CAPUT, 

CP] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO 

DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311, CAPUT, DO 

CP – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA 

DELITIVA – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO – ANEMIA 

PROBATÓRIA ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – 

IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO 

VEÍCULO E DOS DEMAIS OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O 

DOLO – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL SUFICIENTEMENTE 

COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 

EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 25 DO 

DECRETO-LEI N.º 3.688/1941 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE 

O AGENTE TINHA EM SEU PODER CHAVES USUALMENTE EMPREGADAS 

NA PRÁTICA DE FURTOS – DESCABIMENTO – AGENTE FLAGRADO EM 

POSSE DE CHAVES MICHAS, SEM COMPROVAR DESTINAÇÃO LEGÍTIMA, 

DEPOIS DE CONDENADO POR CRIME DE FURTO – MATERIALIDADE E 

AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

RECURSOS DESPROVIDOS.1. Para a configuração do crime de 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se 

imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma 

das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na 

hipótese, conquanto o apelante tenha sido flagrado conduzindo veículo 

com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução 

processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua 

responsabilidade pela prática da adulteração. Até porque, o tipo penal em 

apreço não criminaliza o “uso” do veículo modificado, senão a própria 

“adulteração” ou “remarcação” do sinal identificador. Logo, de rigor a 

manutenção da absolvição por tal delito. Recursos desprovidos. (Ap 

146839/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018 - TJMT)

No caso em tela, conquanto o réu tenha sido flagrado conduzindo veículo 

com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução 

processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua 

responsabilidade pela prática da adulteração. Até porque, o tipo penal em 

apreço não criminaliza o “uso” do veículo modificado, senão a própria 

“adulteração” ou “remarcação” do sinal identificador.

 Nesse cenário, diante da prova produzida nos autos, entendo que não 

restou satisfatoriamente demonstrada a autoria do crime por parte do réu.

 Na realidade, o que existe contra o réu é meros indícios que, em 

decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em 

seu desfavor, ante a ausência de elementos concretos que indiquem, com 

a certeza necessária, que ele foi realmente o autor dos delitos narrados 

na denúncia.

Destarte, impõe-se a absolvição do réu em relação à acusação imputada 

na denúncia em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

denúncia para:

a) CONDENAR o réu Welhiton Teodoro Gonçalves, vulgo “Cheirinho” pela 

prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

 b) ABSOLVÊ-LO pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do 

Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente 

primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e 

conduta social. As circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, 

pois são comuns a este tipo de delito. As consequências foram de 

pequena monta, pois a vítima recuperou a res furtiva.

 No que se refere ao comportamento da vítima, não há elementos de que 

tenha contribuído para a prática da infração.

 Nesse cenário, fixo a pena-base para o crime de furto em 1 (um) ano de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, 

todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

 Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou 

aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 1 (UM) ano de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena, com base no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 1 (uma) restritiva de direitos (Art. 44, § 2º, do CP), a ser estabelecida 

pelo Juízo da Execução Penal.

Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a guia de execução definitiva;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação.
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 IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - 

Arquivo Definitivo”.

 Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por 

ser hipossuficiente, na forma da lei.

Arbitro honorários em favor do Dr. Mauro Andre da Silva Barbosa, no 

valor equivalente a 5 (cinco) URH’s, pela atuação na defesa do acusado, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 07 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 863-42.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moreno Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 20721

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de MARCELO MORENO MARQUES pela prática do crime previsto no artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de julho de 2010, por volta das 

20h30min, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de droga 

conhecida como pasta base (auto de apreensão de fls. 24). Segundo o 

apurado, o denunciado, justamente com terceira pessoa até o momento 

não identificada, estava parado nas imediações do lago municipal quando, 

ao avistar a viatura da polícia, tentou desvencilhar-se da droga, 

lançando-a ao chão embaixo de uma caminhonete, local em que a porção 

de entorpecente foi encontrada acondicionada em uma embalagem de 

papel durante a diligência policial.

Além da droga, os policiais apreenderam, em poder do denunciado, um 

telefone celular marca LG.

Enquanto o auto de prisão em flagrante era lavrado, o celular do 

denunciado tocou por várias vezes, sendo que, quando atendido pelos 

policiais, os interlocutores, sem reconhecer a voz dos atendentes, 

prontamente lhe encomendavam porções de droga.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia, na qual impugnou a 

denúncia. (fls. 51/58)

 A denúncia foi recebida no dia 23/09/2010. (fl. 60)

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas 

e o acusado (fls.70/76). Foi dada decisão concedendo a liberdade 

provisória ao réu.

Conforme fls. 207/209, foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

sendo ouvida uma testemunha.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela 

condenação do réu (fls.210/215).

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu pela aplicação do 

princípio da insignificância e causa de diminuição da pena. (fls.216/217, 

vº)

É o relatório.

 DECIDO.

 Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de 

Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas.

No caso em comento, verifico que a materialidade do crime encontra-se 

demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls.32/32, vº, Termo de 

Apreensão fls.33, Auto de Constatação Preliminar de Substância 

Entorpecente fls. 34/35 e Laudo Definitivo de fls. 105/106, além dos 

depoimentos colhidos tanto na fase policial como em Juízo.

 Ao ser ouvido na polícia, o declarante Anderson Lins Gomes da Silva 

afirmou:

(...) que ligou para o Marcelo para adquirir maconha; Que já ligou três 

vezes para o tal Marcelo; Que iria comprar R$15,00 (quinze reais) em 

maconha; Que ligou para o número 66- 9644-6321, telefone do tal Marcelo 

(...)

O depoimento acima foi confirmado pelas declarações de José Gonçalo da 

Silva Filho:

(...) que estava procurando pasta base acompanhado de um rapaz de 

nome Estalone e perguntou para o outro rapaz de bicicleta, que 

desconhece o nome, sobre a aquisição de drogas; Que o rapaz ligou para 

um tal de Marcelo e ouviu a ligação e afirma que houve a “negociação” de 

Pasta Base no valor de R$50,00 (cinquenta reais); que a droga seria 

dividida entre ele o outro amigo; que o número do Marcelo e que foi ligado 

para solicitar a droga é o número 66- 9644-6321, telefone do tal Marcelo; 

que o valor ficou com um rapaz desconhecido que ligou para o Marcelo e 

não foi devolvido para ele; Que presenciou a negociação da droga entre o 

rapaz e o tal de Marcelo para adquiri-la e foi marcado próximo ao cemitério 

para entrega da droga; Que estava aguardando e forma abordados pela 

Polícia Militar e o trouxe para o CISC para esclarecer o fato (...)

Em seu depoimento em juízo, a testemunha – Policial Militar – Arlindo Luiz 

afirmou:

(...) que estava em patrulhamento pela Rua Lidio Slavieiro, próximo ao lago 

municipal e avistaram dois rapazes, sendo o averiguado a pé e outro de 

bicicleta; Que o averiguado ao avistar a viatura jogou uma porção de 

droga embaixo da camionete, então o mesmo foi abordado, o outro não foi 

possível identificar e correu de bicicleta no momento da abordagem; Que 

Marcelo ao ser abordado o mesmo portava um aparelho celular LG e 

percebeu-se que a porção jogada embaixo da camionete era 

provavelmente “pasta base”; Que o mesmo foi conduzido até o CISC para 

esclarecimentos e durante a elaboração do BO o telefone do mesmo tocou 

por diversas vezes; Que então o policial Lopes se passou pelo Marcelo, e 

primeiramente, o Anderson disse que: “queria R$15,00 (quinze reais) em 

maconha, e marcaram um encontro próximo a uma borracharia da cidade, 

e o mesmo foi abordado e com ele havia R$15,00 em espécie e no celular 

o número do Marcelo como “ligações efetuadas”. Que outros telefonemas 

ocorreram para negociação de entorpecentes (...)

Igualmente, o próprio réu confessou a autoria delitiva, que a porção de 

entorpecente encontrada pelos policiais no momento da abordagem era de 

sua propriedade, no entanto, alega ser apenas usuário e não traficante.

Logo, não pairam dúvidas de que o réu trazia consigo a substância 

entorpecente apreendida, bem como a entregava à terceiros para 

consumo.

Porém, na tentativa de afastar-se da responsabilidade penal, suscitou a 

tese subsidiária da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006.

Nesse ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina 

a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da 

conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da 

materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria 

lei. Confira:

“Art. 28. (...)

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em exame, as condições em que se desenvolveu a ação, 

extraídas dos depoimentos de pessoas que negociavam a compra de 

substâncias diretamente com o réu, bem como dos depoimentos dos 

policiais, afasta a possibilidade do delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do 

traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio 

e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando 

o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – 

NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA 

INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS 

COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM 

ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - 
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CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no 

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da 

mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime 

tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo 

para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível 

condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 

49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa, que 

não logrou êxito em demonstrar a veracidade da versão que apresentou.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações 

e instrução processual são aptos a demonstrar que a destinação do 

produto era realmente a venda ou entrega aos usuários, caracterizando 

assim o tráfico de drogas.

Destarte, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu MARCELO MORENO MARQUES, pela prática do crime 

previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 

11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico 

que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos 

foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o 

aumento da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da 

substância apreendida (cocaína), é considerada de alto potencial lesivo, 

justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Por fim, a 

quantidade da droga (cocaína: 1,9 g – fl. 34/35) é considerada pequena. 

Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 

600 (seiscentos) dias-multa.

 Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e 

agravantes.

 Na terceira fase, concorre causa de diminuição de pena relativa ao artigo 

33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 

½ (metade), considerando a natureza (cocaína) e quantidade da droga 

apreendida (1,9 g) ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE À 

PENA DE 03 (TRÊS) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do 

réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

bem como de aplicar o “sursis”, em razão da pena superar o limite máximo 

previsto para a concessão de tais benefícios, nos termos dos arts. 44 e 

77 do Código Penal.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

 Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi 

condenado ao regime inicial semiaberto, não estando mais presentes os 

requisitos da prisão preventiva.

DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS

Considerando que restou demonstrado que o aparelho celular (fl. 33) é 

proveniente do crime de tráfico de drogas, decreto o seu perdimento em 

favor da União, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei 11.343/06.

 Por sua vez, a droga e os demais objetos devem ser destruídos.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, 

encaminhando a relação dos bens declarados perdidos em favor da União 

e solicitando informações quanto ao procedimento de transferência, nos 

termos do § 4° do art. 63 da Lei 11.343/06. Instrua-se o expediente com 

cópia da peça de fls. 17 e desta sentença.

IV – Oficie-se ainda à Delegacia de Polícia Civil, determinando providências 

para destruição da droga e demais objetos inservíveis apreendidos. 

Instrua-se o expediente com cópia da peça de fl. 33 e desta sentença.

V – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação.

VI – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Fixo os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa do réu, no importe 

de 3 (três) URH

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P.I.

Alto Taquari/MT, 07 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18393 Nr: 231-50.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código 18393

SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Mauro Bispo da Silva pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, 

caput c/c 129, caput do Código Penal.

Aduz o órgão ministerial que no dia 18 de janeiro de 2009, por volta das 

19h30m, na Rodovia MT-100, imediações da Fazenda Itália, o denunciado 

conduzido em estado de embriaguez um veículo VW Gol, de placas 

DFH-8785, assumindo o risco de produzir o resultado de morte, matou 

Thiago Roberto da Silva, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo 

e local supra indicadas, o denunciado, a um só tempo, assumiu o risco e 

ofendeu a integridade corporal de Wander Luís da Silva.

Consta na denúncia, que o denunciado conduzia seu veículo VW Gol em 

estado de embriaguez (concentração de 0,54 mg/L), vez que estava com 

concentração de álcool superior a três décimos de miligrama por litro de ar 

expelido dos pulmões, limite estipulado no artigo 306, §1º, I do CTB.

O fato teria acontecido quando ao tentar ultrapassar dois caminhões que 

seguiam viagem a sua frente, o denunciado colidiu com uma motocicleta 

Honda CBX 250, placa KAI-5570, que vinha em sentido contrário, em que 

trafegavam as vítimas acima citadas, causando a morte de Thiago e lesão 

corporal em outra Wander.

Por fim, alega que o denunciado assumiu o risco de produzir os resultados 

morte e lesão corporal, em concurso formal de infrações.

A denúncia foi recebida às fls. 54/55, no dia 21 de janeiro de 2010. A 

defesa apresentou resposta à acusação (fls. 60/70).

Não tendo sido o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de 

instrução e julgamento (fl. 86), momento em que foi realizada a inquirição 

das testemunhas (Marcos Vinicius Felix, Pedro Jose dos Santos e Josiel 

Bento da Conceição) às fls. 92/96 e às fl. 109 da testemunha Luiz 

Fernando de Araújo.

Conforme Ata de Audiência de fls. 133/134, foi realizado o interrogatório 

do acusado.

Conforme Termo de fls. 152/154, foram inquiridas as testemunhas 

arroladas pela defesa (Brauner Galdioli Borges e Clodoaldo Alves de 

Oliveira e Marco Hipólito).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação 

do acusado Rogério como incurso nas sanções penais dos artigos 302, 

303 e 306 da Lei nº 9.503/97. O defensor, por sua vez, pugnou pela 

absolvição do denunciado ou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, 

bem como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos.

Conforme decisão de fls. 191/194, foi determinado ao Ministério Público 

aditasse a denúncia, haja vista que a presente Ação Penal foi inicialmente 

promovida pelo Órgão Ministerial em face do denunciado Mauro Bispo pelo 

cometimento, em tese, do delito de homicídio doloso simples e lesão 

corporal simples, descritos respectivamente pelos artigos 121 e 129 do 

Código Penal.

Ocorre que transcorrida toda a instrução criminal, o Ministério Público, em 

sede de alegações finais, pugnou pela desclassificação do delito e 

consequente condenação do acusado como incurso nas penas dos 

artigos 302, 303 e 306 do CTB.

Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu aditamento à 

denúncia (fls. 195/196), para que o denunciado passasse a ser 
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processado como incurso nos artigos 302, 303 e 306 do CTB, e artigo 70 

do Código Penal.

A defesa apresentou a defesa preliminar ao aditamento da denúncia, 

requerendo a absolvição do acusado.

Às fls. 202/202, vº, foi recebido o aditamento à denúncia.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se imputa a Mauro 

Bispo da Silva, a prática, em tese, das infrações penais, previstas no 

artigos. 302, 303 e 306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) 

c/c artigo 70 do Código Penal.

 Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade 

ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Do Crime previsto no artigo 302 do CTB

A materialidade do delito está configurada pelo auto de verificação do local 

do delito (fls. 32) e Boletim de Ocorrência (fl. 33/36), os quais demonstram 

cabalmente a morte da vítima Thiago Roberto da Silva em decorrência de 

acidente de trânsito.

No que tange à autoria, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao fato de 

ter sido o autor quem conduzia o veículo que colidiu frontalmente com a 

motocicleta da vítima, causando-lhe as lesões que o levaram a morte.

Além da própria confissão do réu (o qual narra a colisão) os testemunhos 

dos investigadores da policia civil Luiz Fernando de Araújo Melo e Marcos 

Vinícios Felix, que estavam de plantão na Delegacia de Polícia de Alto 

Taquari no dia do ocorrido, confirmaram os fatos da denúncia.

O Policial Luis Fernando afirmou (fl. 111) relatou “do visível estado de 

embriagues do acusado que conduzia o veículo gol prata em sentido Alto 

Taquari e pegou a contramão e chocou com a moto da vítima”.

Já o Senhor Josiel Bento, tanto na fase do inquérito como em juízo, 

declarou:

 “que estava no carro no dia do acidente; Que encontrou o acusado para 

pegar o seu irmão em Alto Araguaia; Que antes de sair não tinham bebido; 

Que na casa do Pedro a testemunha bebeu 3 garrafas de cristal; que ele 

não apresentava sinal de embriaguez; Que estavam atrás de uma carreta, 

que ela deu sinal para eles ultrapassarem, de repente apareceu a moto; 

Que ele tentou tirar a moto, mas aconteceu o acidente; Que estava 

sentado do lado de Mauro.”

A testemunha Pedro José dos Santos, declarou em juízo (fl. 96):

“Que ele estava junto com Mauro antes dele colidir com uma moto; Que 

Mauro passou em sua casa para pegar o depoente; Que lá, Mauro tomou 

duas latinhas; Que na verdade ele estava tomando no copo, que tomou 

três cervejas; Que quando estavam vindo para Alto Taquari e estava 

escurecendo; Que viu quando ele foi ultrapassar a carreta; Que estava no 

banco de traz; Que tinham duas pessoas na moto; Que um dos ocupantes 

faleceu.”

O réu, sendo interrogado em juízo informou (fl. 168):

“Que na data dos fatos tinha tomado duas latinhas de cerveja, uma ou 

duas horas antes do acidente; Que na hora do acidente foi ultrapassar 

uma carreta; Que a carreta deu sinal para ultrapassagem; Que primeiro 

deu uma olhada e não viu ninguém; Que quando foi novamente para 

ultrapassar viu a moto; Que tentou voltar para o lado da carreta; Que 

tentou não viu mais nada.”

Portanto, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, são contundentes ao 

apontar ao réu a prática do delito.

 O homicídio culposo é definido como a conduta voluntária que produz um 

resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou 

excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, 

ser evitado. Para a sua caracterização, então, faz-se necessário a 

demonstração da culpa, “... ou seja, da inobservância do dever de cuidado 

objetivo derivado da imprudência, imperícia ou negligência e a 

previsibilidade do evento, além de, como em todo crime, nexo causal”.(Júlio 

Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª ed., p. 823).

Assim, o homicídio culposo possui tipo penal aberto, “... devendo o juiz, no 

caso concreto, por meio de um juízo de valor, concluir se o agente atuou 

ou não com imprudência, negligência ou imperícia. A caracterização da 

culpa nos delitos de trânsito pode decorrer do desrespeito às normas 

disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito... No entanto, pode 

haver crime culposo ainda que o agente não desrespeite as regras 

disciplinares, pois pode agir com inobservância do cuidado necessário...” 

(Fernando Capez, Curso de Direito Penal, Editora Saraiva, vol. 2, 2003, p. 

77).

Pois bem. Do conjunto probatório extrai-se que o acusado estava dirigindo 

na contramão, havendo provas suficientes de que tenha infringido o dever 

de cuidado agindo, assim, com imprudência, causando a morte da vítima, 

além de estar no momento dos fatos em nítido estado de embriaguez, 

conforme constatado pelo teste de alcoolemia de fl. 40.

No auto de verificação do local do delito, de fl. 12, foi constatado o 

seguinte:

“No trecho da rodovia MT-100, hoje, por volta das 10:30 horas, tendo 

presenciado os exames/verificação as testemunhas Marcos Vinícius Felix 

e Reinaldo, as quais se acham presentes. Trata-se se uma rodovia 

Estadual asfaltada com perfeitas faixas de sinalizações e condições de 

tráfego e com acostamentos. O local é próximo ao córrego do sapo com 

faixa contínua onde apresentava um aclive. Foi observado que o veículo 

Gol vinha sentido Alto Taquari e chocou de frente com a motocicleta que ia 

em sentido Alto Araguaia é uma reta; terreno plano com boa visibilidade; 

estando o asfalto em bom estado de conservação, sem buracos ou 

qualquer outro defeito”.

Portanto, verifica-se que não houve qualquer excludente que possa ser 

atribuída à condição da rodovia para o evento fatal.

 O réu, em seu depoimento extrajudicial, afirmou:

“Que viu a motocicleta na direção contrária; que ao tentar voltar não se 

lembra de mais nada. Que acredita que estava menos de 80 Km/h, pois o 

seu carro era 1.0 e estava ultrapassando”;

Portanto, vislumbra-se que o réu foi imprudente ao tentar ultrapassar o 

veículo que estava à sua frente sem antes se atentar ao outro que estaria 

vindo em direção contrária.

 O delito de trânsito ora em debate prevê a pena de detenção, de dois a 

quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, estando as penalidades 

incluídas no preceito secundário do crime o magistrado não pode deixar de 

aplicá-las por se tratar de norma cogente.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no 

bojo dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com a 

confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado 

pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a 

materialidade e autoria do delito previsto no art. 302 do CTB, qual seja, 

praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, em 

conformidade com o descrito na exordial acusatória.

Do Crime previsto no artigo 303 do CTB

Em relação ao crime de praticar lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor, verifico que a materialidade do crime está configurada 

pelo auto de verificação do local do delito (fls. 32) e Boletim de Ocorrência 

(fl. 33/36), os quais demonstram cabalmente a lesão corporal de Wender 

Luis Felix, em decorrência de acidente de trânsito.

No que tange à autoria e imprudência, adoto os mesmos fundamentos 

utilizados para o crime de homicídio, a fim de evitar repetições 

desnecessárias.

Destarte, impõe-se a condenação do acusado também pela prática do 

crime previsto no art. 303, do CTB.

Do Crime previsto no artigo 306 do CTB

Pois bem, outra imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito 

de dirigir alcoolizado gerando perigo de dano.

Visando verificar a materialidade delitiva, temos o denominado “exame de 

bafômetro” de fl. 40, onde foi constatado a concentração de 0,54 mg/l, 

demonstrando cabalmente que o réu dirigia com dosagem alcoólica no 

sangue superior à permitida por lei, bem como a confissão do réu em sede 

judicial.

 Quanto à autoria, temos, outrossim, a confissão do acusado em sede 

judicial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial além 

das demais provas produzidas no inquérito policial, de forma subsidiária.

Ouvido em Juízo, o acusado confessou ter bebido momento antes do 

acidente. Assim, fica expresso pela confissão judicial do acusado, 

juntamente com as demais provas colhidas nos autos que o acusado 

dirigia um veículo VW Gol de placa DFH-8785, sob influência do álcool, em 

dosagem acima da permitida.

Impende consignar que o acusado foi preso em flagrante, em visível 

estado de embriaguez, conforme pode se depreender dos testemunhos 

dos policiais civis prestados em sede de Inquérito.

 Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no 

bojo dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com a 

confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado 

pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a 

materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, qual seja, 
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direção sob o estado do álcool, em conformidade com o descrito na 

exordial acusatória.

Do Concurso de Crimes

Por fim, esclareço que há concurso formal em relação aos delitos dos 

artigos 302 e 303 do CTB, pois praticados mediante uma só ação, onde 

aplicar-se-á a pena mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente 

uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade, 

nos termos do art. 70 do Código Penal.

 No que diz respeito ao crime do artigo 306 do CTB, aplicar-se-á a regra do 

artigo 69 do CP (concurso material), por se tratar de ação diferente.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

denunciado Mauro Bispo da Silva nas penas previstas nos artigos 302, 

303 e 306, da Lei 9.503/97, em concurso formal em relação aos dois 

primeiros (artigo 70 CP) e material em relação ao último.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente 

primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e 

conduta social. As circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, 

pois são comuns a estes tipos de delitos.

 No que se refere ao comportamento das vítimas, não há elementos de que 

tenham contribuído para a prática da infração.

Com base nessas considerações, fixo as penas para cada crime da 

seguinte forma:

1) Art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro:

 Fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de detenção.

2) Art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro:

 Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 06 (seis) meses de 

detenção.

Em relação aos crimes do artigo 302 e 303 do CTB, aplica-se, a regra 

inscrita no artigo 70, do Código Penal (concurso formal) e considerando o 

número de infrações, promovo o aumento de 1/6 à pena fixada mais grave 

– 02 (dois) anos, ficando o Réu definitivamente condenado à pena de 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

3) Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro:

 Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 06 (seis) meses de 

detenção.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, fica, portanto, o réu definitivamente 

condenado à pena total de 02 (DOIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE 

DETENÇÃO.

Suspendo o direito do condenado de dirigir veículo automotor pelo prazo 

da condenação.

 Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal.

 Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estipuladas 

pelo Juízo da Execução Penal.

 Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a Guia de Execução definitiva;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca das condenações;

III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação.

 IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - 

Arquivo Definitivo”.

 V – Oficie-se ao DETRAN/MT, para promover a suspensão da habilitação 

do condenado pelo período da condenação.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 06 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18092 Nr: 16-74.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribamar Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu 

JOSÉ RIBAMAR CAMPOS pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, 

incisos II e IV do CP, determinando seja ele submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Tendo em vista que o acusado é revel 

intime-o da presente decisão por meio de edital (prazo 15 

dias).Considerando a desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio o Dr. Iran Negrão Ferreira OAB/MT 17.462-A, para patrocinar a 

defesa do réu em juízo, os honorários advocatícios serão arbitrados 

posteriormente.Intime-o da presente nomeação bem como desta decisão. 

Intime-se pessoalmente o Ilustre Representante do Órgão 

Ministerial.Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.Alto 

Taquari/MT, 25 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 416-59.2007.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delubio Jean Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 16062

SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de (fls.147 e verso), adoto-a como 

razões de decidir, e IMPRONUNCIO o réu DELUBIO JEAN FERREIRA DA 

SILVA, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

SEM CUSTAS.

Arbitro honorários ao advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu 

em juízo no importe de 4 (quatro) URH, a serem custeadas pelo Estado de 

Mato Grosso.

Por tratar-se de sentença absolutória, a orientação emanada da E. 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme o 

art.1.387 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art.1.387. - Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.

Assim, intime-se o réu por meio de seu patrono da presente sentença.

Transitada em julgado, procedam-se às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da 

absolvição;

 Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação;

 Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 1015-85.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 Código nº 31477

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida em face de Roberto Carlos de Campos pela 

prática do crime previsto no art. 217-A c/c artigo 71, ambos do Código 

Penal.

 O advogado do réu, Alcir Oliveira da Silva, foi devidamente intimado via 

DJE para apresentação dos memoriais finais da defesa, porém, deixou de 

atender ao comando judicial, nem tampouco justificou a omissão, conforme 

certidão de (fls.103).

Assim, considerando o abandono da causa pelo advogado:

A) Intimem-se pessoalmente o réu para constituir novo patrono, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para apresentar memoriais finais, advertindo-o de que 

em caso de inércia será nomeado defensor dativo, às suas custas, nos 

termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

B) Intime-se o advogado dos acusados, via DJE, para que justifique a 

omissão, sob pena de eventual aplicação de multa e comunicação do fato 

à OAB.

Alto Taquari, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 1327-95.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT

 Código 30472

SENTENÇA

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Joelma Alves 

da Silva pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e 35, 

“caput”, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, e 244-B do ECA, 

em concurso formal, porque, no dia 10 de abril de 2012, por volta das 

14:00 horas, na residência localizada à Rua Carlos Irigaray Filho, Bairro 

Parque Taquari, neste Município, mantinha em depósito substância 

entorpecente, consistente em pasta base de cocaína com 

aproximadamente 21,40 gramas (vinte e um gramas e quarenta 

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar e empregava o menor Renan Vinícios Santos Ribeiro, de 17 

anos de idade como sócio na venda da substância, com quem estava 

associada para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

 A ré foi notificada e apresentou defesa prévia, na qual impugnou a 

denúncia. (fl. 123)

 A denúncia foi recebida em 19/05/2016 (fl. 124/, 124, vº).

Conforme fl. 137, foi realizada instrução, onde foram ouvidas duas 

testemunhas de acusação, tudo por meio do sistema audiovisual.

Foi enviada carta precatória para a cidade de Rondonópolis/MT, onde foi 

realizada a oitiva da testemunha Giovana Maria Alves Severo, conforme fl. 

151.

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da 

denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, com aumento de pena 

do artigo 40, VI da Lei 11.343/06 em substituição ao artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e pela absolvição da acusada pelo 

crime de associação ao tráfico (fls. 172/176). A defesa, por sua vez, 

pugnou pela absolvição. (fls. 177/181).

 É o relatório.

DECIDO.

Passo a uma análise individualizada dos crimes.

CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, 

está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 38), Auto de 

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 36/37), Auto de 

Apreensão (fls. 42/43,) e Laudo Pericial (fls. 94/97).

Com relação à autoria, a ré alegou que a substância entorpecente 

encontrada no dia dos fatos pertencia ao seu companheiro chamado 

Renan Vinicius.

 Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto 

probatório.

 Isso porque, quando ouvido em juízo, o policial militar Rodrigo Ribeiro de 

Oliveira, afirmou que após receberem denúncias de que a acusada e seu 

companheiro mantinham em depósito entorpecentes, em razão da grande 

movimentação em sua residência, deslocaram-se até a residência 

indicada. No local, foram atendidos pela ré, como se fosse a responsável 

pelo imóvel. Ao adentrarem na casa, observaram que um rapaz entrou 

correndo para o interior da residência jogando pela janela um objeto que 

não tinham como saber o que era, que ao entrarem no terreno notaram o 

que tinha sido jogado pela janela e constatou-se alguns papelotes de 

substância análoga a pasta base de cocaína. Que ao entrarem na 

residência fizeram a revista e apreenderam uma quantidade de dinheiro 

aproximadamente de R$1.000,00 (mil reais). Relatam ainda que no primeiro 

momento a acusada e o seu companheiro (Renan) negaram, mas que 

depois confirmaram que era só aquela droga que eles tinham, para que 

parassem com a revista. Por fim, destacaram que o dinheiro apreendido 

era em notas trocadas, o que caracterizava o comércio de drogas naquele 

local. (Depoimento audiovisual - fls. 137)

O depoimento acima foi confirmado pelo policial militar Marcus Fernando 

Oliveira Ataides, que também participou da ocorrência. (Depoimento 

audiovisual - fls. 137)

Não pairam dúvidas de que a ré tinha conhecimento e participava da 

atividade criminosa que era praticado dentro de sua própria residência, 

com seu consentimento.

Logo, resta claro que a ré tinha em depósito e guardava a substância 

entorpecente apreendida, bem como a entregava á terceiros para 

consumo.

 Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as 

investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a 

destinação do produto era realmente a venda ou entrega aos usuários, 

caracterizando assim o tráfico de drogas.

CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS

O núcleo do tipo previsto no art. 35, “caput”, da Lei 11.343/2006, reside na 

conduta "associar-se", que significa a reunião de duas ou mais pessoas 

que tenham a vontade (vínculo subjetivo) de se aliarem de maneira 

permanente e com certo grau de estabilidade (“pactum sceleris”).

Anote-se, por oportuno, que diferentemente do que ocorre no concurso 

de agentes,

 “no conjunto associativo, os indivíduos estabelecem uma solidariedade 

entre todos, dividem tarefas, agem em reciprocidade de acordo com um 

código interno e terminam por montar um organismo, ainda que elementar, 

mas que, prolongado, adquire existência própria, dali emergindo uma 

‘sociedade de fato’ distinta, no plano intelectual, da figura dos sócios.” 

(Paulo Alves Franco. In Tóxico Tráfico e Porte, 3ª edição, editora: Lemos & 

Cruz, 2003, pág. 127).

Nesse cenário, denoto que a configuração do delito em análise exige a 

comprovação da vontade (vínculo subjetivo) dos acusados em se aliarem 

de maneira permanente e com certo grau de estabilidade, bem como o dolo 

de manterem essa aliança para a prática reiterada ou não dos crimes 

previstos no tipo penal.

Todavia, não deve ser confundido o vínculo associativo com o concurso 

de agentes, pois, no primeiro, conforme já mencionado, há a vontade de 

os agentes manterem uma sociedade organizada para a prática do crime 

de tráfico, mesmo que para a prática de apenas um ato, já no segundo, a 

vontade é de apenas praticar o crime de tráfico e não de associarem-se 

para tal fim, em verdade, um elemento subjetivo é totalmente distinto do 

outro.

Acerca da imprescindibilidade da presença do “animus” associativo para a 

configuração do crime de associação para o tráfico, informa Ulysses de 

Oliveira Gonçalves Junior, citando o mestre Vicente Greco Filho:

“Parece, todavia, que não será toda vez que ocorrer o concurso que 

ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus 

associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo 

associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a prática de 

se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime 

visado.” (Nova Lei Antidrogas Comentada, Coordenador Marcello Ovídio 

Lopes Guimarães, editora Quartier Latin, 2007, pág. 175/176).

A jurisprudência, em casos tais, assim tem entendido:

“TRÁFICO DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. (...) 

Para a configuração do crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, 

assim como para a caracterização do delito previsto no art. 14 da 
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revogada Lei 6.368/76, impõe-se que entre duas ou mais pessoas se 

estabeleça um laço cooperativo evidenciado pelo ajuste prévio objetivando 

criar um vínculo associativo que traz consigo a idéia de estabilidade, 

facilitando a prática futura do crime de tráfico de droga, situação diversa 

daquela que resulta demonstrado ter ocorrido simples convergência 

ocasional de vontades para a prática da referida infração penal.”. 

(Apelação Crime n.º 70022411383, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vladimir Giacomuzzi, Julgado em 10/04/2008).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSOS DA DEFESA – (...) ART. 35 

DA LEI 11.343/2006 - VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO INDICADO NA 

SENTENÇA, NEM EVIDENCIADO PELO CONJUNTO DA PROVA - 

ABSOLVIÇÃO – (...). A associação para o tráfico prevista no art. 35 da 

Lei 11.343/2006 exige, para sua caracterização, a comprovação do 

animus associativo estável entre duas ou mais pessoas. Ao 

reconhecimento da agravante da reincidência, faz-se imprescindível a 

certidão cartorária do trânsito em julgado da condenação, que é ônus da 

Acusação.”. (TJ/MT, Número: 89178, Ano: 2007, Dr. Carlos Roberto C. 

Pinheiro).

No caso em exame, verifico que foi demonstrado apenas o concurso de 

agentes, mas não o vínculo associativo capaz de fazer incidir a norma 

encartada no art. 35, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Destarte, impõe-se a absolvição da ré em relação ao delito de associação.

Por fim, entendo que restou demonstrada satisfatoriamente a ocorrência 

da causa de aumento de pena requerida pelo Ministério Público em suas 

alegações finais, com base no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, sendo que o 

crime foi praticado envolvendo adolescente.

Por consequência, deixo de condenar a ré pela prática do crime previsto 

no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em respeito ao 

princípio no bis in idem.

 DISPOSITIVO

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:

 a) CONDENAR a ré Joelma Alves da Silva pela prática do crime previsto 

no ART. 33, caput, c/c ART. 40, VI, ambos da LEI 11.343/06.

b) ABSOLVÊ-LA das demais imputações contidas na denúncia, nos 

termos do artigo 386, VII do CPP.

 Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da 

pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 

11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico 

que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos 

foram coletados quanto à conduta social da ré, o que inviabiliza o aumento 

da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da 

substância apreendida (cocaína), a mesma é considerada de alto potencial 

lesivo, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Por fim, 

a quantidade da droga (cocaína: 20,84 g – fl. 94) é considerada pequena. 

Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 

600 (seiscentos) dias-multa.

 Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e 

agravantes.

 Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

A seu turno, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 

11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando definitivamente 

fixada em 7 (SETE) ANOS, E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

 Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas da 

ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com 

fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), 

deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS

Considerando que restou demonstrado que o dinheiro apreendido R$ 

1.050,00 (fl. 48) e os aparelhos celulares (fl. 42) são provenientes do 

crime de tráfico de drogas, decreto o seu perdimento em favor da União, 

nos termos do art. 63, § 1°, da Lei 11.343/06.

 Por sua vez, a droga e os demais objetos devem ser destruídos.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, 

encaminhando a relação dos bens declarados perdidos em favor da União 

e solicitando informações quanto ao procedimento de transferência, nos 

termos do § 4° do art. 63 da Lei 11.343/06. Instrua-se o expediente com 

cópia da peça de fls. 42/43 e desta sentença.

IV – Oficie-se ainda à Delegacia de Polícia Civil, determinando providências 

para destruição da droga e demais objetos inservíveis apreendidos. 

Instrua-se o expediente com cópia da peça de fl. 42/43 e desta sentença.

V – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação.

VI – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Fixo os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa do réu, no importe 

de 3 (três) URH.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P. I.

Alto Taquari/MT, 07 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22250 Nr: 1062-30.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan de Lima Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado de IVAN DE 

LIMA SALLES, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, V, 

ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva.Por tratar-se de sentença extintiva de punibilidade, a 

orientação emanada da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme o art.1.387 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis:“Art.1.387. - Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Assim, intime-se o 

réu por meio de seu patrono da presente sentença.Certificado o trânsito 

em julgado:I – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto Nacional 

de Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da absolvição; II – 

Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação; III – Após, remetam-se os autos ao 

“16 - Arquivo Definitivo”.Arbitro honorários ao advogado nomeado para a 

defesa do réu em juízo no importe de 5 (cinco) URH, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso.ISENTO DE CUSTAS.P. I.Alto Taquari/MT, 27 

de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21657 Nr: 467-31.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21657

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de CÍCERO MANOEL DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de abril de 2011, por volta das 

06h00, o denunciado tinha em depósito, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) invólucros contendo 

pasta base de cocaína, pesando cerca de 6,42g. Segundo apurado, em 
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cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, policias militares 

localizaram na residência do denunciado as substâncias entorpecentes, 

além de vários objetos recebidos em troca de drogas. A quantidade de 

droga apreendida e a forma como estava condicionada revelam, que ela 

se destinava ao comércio ilícito.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia, na qual pugnou pela 

Absolvição sumária ou pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 

11.343/2006. (fls. 108/110)

 A denúncia foi oferecida em 24/04/2012 e recebida no dia 14/04/2016. (fl. 

115/116)

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas 

(fls.131/134). Foi decretada a revelia do acusado, por ter mudado o 

endereço sem comunicar o Juízo.

Conforme fls. 140/142, foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

sendo ouvida uma testemunha.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela 

condenação do réu nos termos da denúncia (fls.162/165).

A Defesa, por sua vez, pediu, preliminarmente, a nulidade do processo por 

ausência de interrogatório do causado, e no mérito, pela Absolvição 

sumária ou pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. 

(fls.167/171)

É o relatório.

 DECIDO.

 DA PRELIMINAR

 – Da Nulidade do processo por ausência de interrogatório do réu.

Em relação à preliminar arguida, constato que conforme certidão de fl. 123, 

houve a tentativa de intimação do acusado para o seu comparecimento em 

audiência de instrução designada, contudo, não foi encontrado em seu 

endereço.

Logo, caberia ao seu advogado constituído informar o seu novo endereço 

para ser intimado, todavia, não o fez, portanto, sem razão a alegação da 

nulidade do processo por ausência de interrogatório do réu.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de Processo 

Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em comento, verifico que a materialidade do crime encontra-se 

demonstrada por meio do Auto de Constatação Preliminar de Substância 

Entorpecente fls. 25/26, Auto de Apreensão de fl. 27, Boletim de 

Ocorrência de fls. 28/31 e Laudo Definitivo de fls. 66/68, além dos 

depoimentos colhidos tanto na fase policial como em Juízo.

 Com relação à autoria, as prova obtidas no decorrer da instrução criminal 

são suficientes para a imputação do crime de tráfico de drogas ao réu.

Isso porque, quando ouvido em juízo, o policial militar Rodrigo Ribeiro de 

Oliveira declarou:

 “Realizamos investigações e conseguimos fotos do Cícero vendendo 

drogas no bar que ele tinha na vila. Na hora da operação não 

conseguimos realizar a prisão do acusado porque ele pulou a janela, mas 

me recordo que no dia seguinte foi preso pela Polícia Civil, mas não 

participei. Não me recordo a quantidade exata que foi apreendida, mas sei 

bem que foi apreendido substancia. Ele sempre ficava na frente do bar 

vendendo, mas não conseguimos realizar a prisão na ocasião (...)” 

(fl.142).

Já o Investigador de Polícia Rodrigo Leal declarou quando ouvido em juízo:

“Que o local era nos fundos de um bar, era um casal, ele e a mulher. 

Fizemos uma busca e apreensão nesse local, onde foram apreendidos 

essa quantidade, eles não estavam mais no local. Haviam denúncias, mas 

não conseguimos mais nada, apenas o cumprimento da busca. Na época, 

o Cícero trabalhava na cana e fazia o tráfico, uma vez a noite fizemos uma 

campana e observamos a movimentação estranha, mas não abordamos 

ninguém. O Cícero movimenta o bar, mas quem ficava mais era a mulher, 

uma forma camuflada. O réu tinha um padrão de vida boa, algo atípico de 

“traficantizinho” que tinha aqui. Era uma casa bem estruturada, com cama, 

máquina de lavar roupa. A movimentação era pesada toda noite (...) (fl. 

134).

 Haviam denúncias, de que o acusado mantinha em depósito 

entorpecentes, em razão da grande movimentação em sua residência. 

Com isso, houve ação policial para investigar o acusado, em razão das 

denúncias de moradores e usuários de drogas que apontavam o réu como 

um grande traficante de drogas.

Além do relatório trazido pelo serviço de inteligência da PMMT, 

declarações de fls. 11/12 e 23, se têm prova do ato ilícito praticado pelo 

réu através das filmagens anexas às fls. 40, comprovando que o bar de 

propriedade do réu, “Ponto X” era local de comercialização de 

entorpecentes.

Logo, resta claro que o réu tinha em depósito e guardava a substância 

entorpecente apreendida, bem como a entregava à terceiros para 

consumo.

 Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as 

investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a 

destinação do produto era realmente a venda ou entrega aos usuários, 

caracterizando assim o tráfico de drogas.

Porém, na tentativa de afastar-se da responsabilidade penal, suscitou a 

tese subsidiária da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006.

Nesse ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina 

a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da 

conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da 

materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria 

lei. Confira:

“Art. 28. (...)

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em exame, a quantidade de substância entorpecente apreendida 

(pasta base (cocaína): 6,42 g), aliada aos depoimentos de pessoas que 

negociavam a venda de substancias diretamente com o réu, afasta a 

possibilidade do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do 

traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio 

e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando 

o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – 

NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA 

INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS 

COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM 

ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - 

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no 

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da 

mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime 

tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo 

para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível 

condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 

49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)

Além disso, relevante destacar que o réu possui uma vasta ficha criminal, 

possuindo, inclusive, condenação pela prática do crime de tráfico de 

drogas, em trâmite nesta Comarca de alto Taquari/MT (Código: 31604), 

demonstrando ser contumaz na prática deste delito.

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa, que 

não logrou êxito em demonstrar a veracidade da versão que apresentou.

Destarte, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 Por fim, esclareço que não há como aplicar a agravante da reincidência 

ao réu, conforme solicitado pela acusação, uma vez que o trânsito em 

julgado da ação penal (Código: 31604) ocorreu após a prática deste delito 

(artigo 61, I do Código Penal).

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu CÍCERO MANOEL DA SILVA pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 

11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico 
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que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos 

foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o 

aumento da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da 

substância apreendida (cocaína), é considerada de alto potencial lesivo, 

justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Por fim, a 

quantidade da droga (pasta base (cocaína): 6,42 g fls. 66/68) é 

considerada pequena. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

 Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e 

agravantes.

 Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e aumento.

Assim, fica a pena fixada em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 

(SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do 

réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

bem como de aplicar o “sursis”, em razão da pena superar o limite máximo 

previsto para a concessão de tais benefícios, nos termos dos arts. 44 e 

77 do Código Penal.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com base 

no art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

 Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi 

condenado ao regime inicial semiaberto, e não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva.

A droga e os demais objetos devem ser destruídos.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Oficie-se ainda à Delegacia de Polícia Civil, determinando providências 

para destruição da droga e demais objetos inservíveis apreendidos. 

Instrua-se o expediente com cópia da peça de fl. 33 e desta sentença.

IV – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação.

V – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser 

hipossuficiente, na forma da lei.

P.I.

Alto Taquari/MT, 06 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 1176-03.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton Pestana Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 -MT

 Cód. nº 21034

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de HILTON PESTANA NUNES, pela prática do crime previsto no artigo 121, 

caput, do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2010, por volta 

das 23h35min, na Lanchonete Tendas Lanches, Centro, nesta Cidade, 

com emprego de um revólver calibre .38, com intuito homicida, efetuou 

disparo que alvejou a vítima ÉLVIS RODRIGUES DA COSTA que não veio a 

óbito por ter sido imediatamente socorrida por terceiros.

A denúncia foi recebida em 05/07/2011 (fls.50), o acusado citado 

apresentou defesa prévia (fls.96/97).

Durante a fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas e interrogado 

o réu.

Em alegações finais o órgão ministerial pugnou pela emenda da peça 

acusatória, para modificar a capitulação contida na denúncia (art.121, 

caput, do CP), alterando-a para a tipificação do art.121, caput, c/c com o 

art. 14, II, todos do CP, bem como no mérito pugnou pela desclassificação 

do delito, para ao final requerer a condenação do réu na sanção prevista 

no art.129, §1º, I, do CP.

A defesa pugnou pela desclassificação do delito de homicídio (forma 

tentada), atribuindo ao réu o crime de lesão corporal, e pugnando pelo 

reconhecimento de privilégio, sob o argumento de que o crime foi praticado 

sob violenta emoção.

 É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, acolho o aditamento da denúncia para correção de erro 

material, passando a constar a imputação de homicídio tentado (art.121, 

caput, c/c com o art. 14, II, todos do CP).

Trata-se de crime da competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, de acordo com o disposto no Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, 

fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou 

de participação.

 Diz-se, por isso, que a decisão de pronúncia representa um juízo de 

admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, isto é, um 

mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado admite ou rejeita a 

acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

 Por essa razão, dispõe o § 1º do dispositivo legal acima citado que a 

fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do 

fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

 A materialidade e autoria do crime encontram-se demonstradas por meio 

do Boletim de Ocorrência de (fls.15), Auto de Apreensão (fls.27), além 

dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em Juízo.

 Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Anderson Dotolli Carvalho afirmou 

que no dia dos fatos estava com mais alguns amigos e que deu um tapa 

no filho do réu com a intenção de provocar uma briga, que após ter 

desferido o tapa foi embora. (fls.118/119).

Por fim, em seu interrogatório o réu confirmou que realmente foi ao local 

dos fatos portando uma arma .38, e que realmente efetuou o disparo que 

acertou a vítima, entretanto, conforme restou comprovado durante a 

instrução, este efetuou o disparo de forma acidental.

Pois bem, embora os fatos narrados na denúncia tenham restado 

comprovados, entendo que a capitulação jurídica descrita na inicial 

acusatória (art.121, caput, c/c com o art. 14, II, todos do CP) não é a mais 

adequada à situação fática descrita e comprovada nos autos.

Isso porque, o tipo previsto no art.121, caput, c/c com o art. 14, II, todos do 

CP exige o dolo na conduta do agente, o que não ocorreu no presente 

caso.

Ora, apesar de reprovável e proibida, a conduta de portar arma de fogo 

sem a devida permissão legal, inclusive efetuando-se disparo, ainda que 

de forma acidental, não pode ser considerada como prática de crime de 

homicídio, ainda que na forma tentada.

A prova produzida nos autos não evidenciou de forma clara e convicta a 

intenção do réu em matar a vítima, até porque, de acordo com os 

depoimentos colhidos, o disparo que acertou a vítima foi ocasionado de 

forma acidental, no momento em que a vítima e seus amigos supostamente 

estavam em vias de agredir injustamente o réu e seu enteado.

Não seria justo nem razoável, muito menos proporcional, equiparar a 

conduta praticada pelo réu com a prática de homicídio, ainda que na forma 

tentada, conforme visto acima.

Nesse cenário, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime 

previsto no art.129, §1º, I, do CP, com base no instituto da emendatio libeli, 

previsto no art. 383 do CPP, uma vez que não está sendo modificada a 

descrição do fato contido na denúncia, mas apenas atribuindo definição 

jurídica diversa.

A aludida conduta pune com pena de reclusão, de um a cinco anos, a 

conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, se esta 

resultar em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 

dias, hipótese esta que se encaixa perfeitamente aos fatos narrados na 

denúncia e demonstrado pelo conjunto probatório.

No caso em tela, o laudo de (fls.41) demonstrou que a lesão corporal 

resultou em incapacidade funcional superior há 30 dias.

Destarte, impõe-se a condenação do réu pela prática da conduta prevista 

no art. 129, §1º, I, do CP.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

aditamento para DESCLASSIFICAR o crime imputado ao réu (art.121, 

caput, c/c com o art. 14, II, todos do CP) e condenar o réu HILTON 

PESTANA NUNES, pela prática da conduta prevista no art. 129, §1º, I, do 

CP.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 
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dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é 

ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua 

conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do 

tipo.

 Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

 Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, 

todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

 Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou 

aumento de pena.

 Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 1 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO.

 Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena, com base 

no art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

 Deixo de aplicar o benefício da substituição porque o crime foi cometido 

mediante violência. (Art. 44, I, do CP)

Contudo, presentes os requisitos legais do art. 77 do CP, aplico a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA pelo prazo de 2 (dois) anos, cujas 

condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Certificado o trânsito em julgado:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação;

 IV – Encaminhe a arma apreendida às (fls.27) ao Comando do Exército 

para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03;

V – Condeno o réu no pagamento das custas processuais.

 Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - OAB:

 Código nº 14963

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida em face de Walter Gomes Dias pela prática 

do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

 O advogado do réu, Jodacy Gaspar Dantas, foi devidamente intimado via 

DJE para o cumprimento da fase do artigo 422, do Código de Processo 

Penal, porém, deixou de atender ao comando judicial, nem tampouco 

justificou a omissão, conforme certidão de (fls.324).

Assim, considerando o abandono da causa pelo advogado:

A) Intimem-se pessoalmente o réu para constituir novo patrono, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para o cumprimento da fase do artigo 422, do Código 

de Processo Pena, advertindo-o de que em caso de inércia será nomeado 

defensor dativo, às suas custas, nos termos do art. 263 do Código de 

Processo Penal.

B) Intime-se o advogado dos acusados, via DJE, para que justifique a 

omissão, sob pena de eventual aplicação de multa e comunicação do fato 

à OAB.

Alto Taquari, 25 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-20.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE PAULA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/09/2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 10 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-65.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente, por 

meio de seu advogado, para apresentar Impugnação à Contestação. Alto 

Taquari - MT, 10 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-84.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANDREIA EBLING 02520712120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMARA DA SILVA TENORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça constante na movimentação ID n.º 14627194. Alto Taquari - MT, 10 

de agosto de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário 

Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, 

Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73143 Nr: 421-97.2017.811.0038

 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: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52523 Nr: 2455-21.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCP, TSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24723 Nr: 757-48.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex da Costa e Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 575-72.2004.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias Moreira Rebordoes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23081 Nr: 1874-11.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Leandro da Costa - 

OAB:86161/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO no arquivo definitivo em que a instituição financeira 

reclamada pugnou pelo desarquivamento e expedição de alvará judicial de 

levantamento em seu favor, contudo a pesquisa realizada no sistema 

SisconDJ retornou negativa para a existência de valores disponíveis, pois 

zeradas as contas vinculadas e já expedidos por quem me antecedeu.

Isso posto e porque zeradas as contas vinculadas, INDEFIRO os pedidos e 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 1165-31.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da 

nomeação de bens à penhora pela parte Executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 589-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmo João Barbieri Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, Manoel Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Silva dos Santos Silva - 

OAB:14.878

 Impulsionam-se os presentes autos, em cumprimento ao item III da decisão 

de Ref.: 25, para intimar as partes, através de seus patronos, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 418-48.1998.811.0026

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mauro, Marisa Regina Saia Mauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 253, INTIMA-SE o 
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executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, observando 

o acordo juntado às fls. 220/226, a sentença homologatória as fls. 

230/232, e o pedido do exequente as fls. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 2191-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, a fim de que manifeste acerca da 

nomeação de bens à penhora pela parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58195 Nr: 1225-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da 

indicação de bens à penhora pela parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64496 Nr: 4799-35.2017.811.0026

 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): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da 

nomeação de bens à penhora pela parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13724 Nr: 2140-39.2006.811.0026

 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: Américo Brasil de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antelmo Zilio, Luiz Carlos Loro, Joaquim 

Libreloto Stefanelo, Helmuth Maaz, Irdes Aires Maaz , e ou Irde de Freitas 

Cayres Maaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303.464/SP, 

Diocassino José Tomás - OAB:23.362-B/MG, Elmar José de Souza - 

OAB:9.046-A/MT, Humberto Schneider Ibanez - OAB:6.281/MT, 

Humberto Schneider Ibanez - OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 Proceder a manifestação da advogada Anna Babka (OAB/MT n° 

16.925-A), para que no prazo de 05 dias se manifeste ou requeira aquilo 

que lhe entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69039 Nr: 2007-74.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Azenha Furlan - 

OAB:75596/SP, CRISTIANO PIZZATTO - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 418-48.1998.811.0026

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mauro, Marisa Regina Saia Mauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 VISTOS.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor (fl. 252-v), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. Diante dos petitórios de fls. 245 e 252, DETERMINO:

a. CERTIFIQUE-SE o Gestor Judiciário se há algum valor bloqueado 

vinculado a este processo, se positivo, especifique o quanto;

b. Em seguida, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se, observando o acordo juntado às fls. 220/226, a sentença 

homologatória as fls. 230/232, e o pedido do exequente as fls. 245. No 

mesmo ato, deverá informar se houve a quitação do valor exequendo, 

cumprindo assim o acordo firmado.

 c. Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

3. Cumprida as determinações supra, certifique o necessário e tornem-me 

os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 935-23.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de presentes Arenápolis LTDA ME, 

Maria Edicelma Santos Rodrigues, Josiel Rodrigues dos Santos, Edna 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente, via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial 

de Justiça a fim de que se dê cumprimento da intimação no endereço 

constante na inicial dos presentes autos.

Saliento, que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), no link de emissão de guia de diligência, devendo, ao 

fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio petição nos 

autos respectivos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37092 Nr: 1828-66.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA, MEMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDN, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

reconhecer e declarar a existência de união estável entre ALTAMIR 

ARAGONÊZ e MARCIA EDILENA MONTEIRO DAS de 2003, dissolvida em 

outubro de 2009 e, consequentemente, julgo extinto o feito com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários advocatícios face a gratuidade judiciária (fls.19).Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com as anotações 

necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57661 Nr: 1033-50.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Prates Silveira, NELSON BIGATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Vistos etc. Considerando a ausência justificada do réu, verifico que há 

prejuízo na colheita da prova testemunhal sem a sua presença. Assim, 

redesigno a presente solenidade para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14h15min. Saem as testemunhas intimadas, bem como o Ministério Público. 

Intimem-se os réus e seu advogado. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52183 Nr: 936-21.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIEIMISSON BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL DIEIMISSON BRAGA, Filiação: 

Manoel Francisco Braga, data de nascimento: 10/03/1987, brasileiro(a), 

natural de Apiacas-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do reenducando para que compareça em audiência 

admonitória designada para o dia 10/10/2018, às 13:30.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de fls.51.Designo 

audiência admonitória para o dia 10 de outubro de 2018, às 

13h30min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando pela via editalícia, advertindo-o da 

necessidade de comparecer ao ato acompanhado de advogado.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Advertência: A parte deverá comparecer ao ato acompanhado de 

advogado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 09 de agosto de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77930 Nr: 3399-57.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, ante a comprovação de 

hipossuficiência da parte autora.

Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se às anotações necessárias.

Cite-se a parte requerida, pela via editalícia para, querendo, responder a 

presente ação no prazo legal.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62995 Nr: 2615-51.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BRUNO DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER BRUNO DE SOUZA REIS, 

Filiação: Luciana dos Reis e Nilson de Souza Costa, data de nascimento: 

23/09/1996, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do reeducando para que compareça em audiência 

admonitória designada para o dia 24/10/2018, às 14:15.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Acolho a cota ministerial e redesigno a 

presente solenidade para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h15min. 

Expeça-se edital para intimação do reeducando, com prazo de 20 (vinte) 

dias. Sai o Ministério Público intimado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 09 de agosto de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77739 Nr: 3266-15.2018.811.0088

 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: ANTONIO DE FREITAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO HENRIQUE FRANÇA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos 

do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual prazo, deverá 

para apresentar os dados das partes em consonância com o Provimento 

nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, 

sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72696 Nr: 5955-66.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RABELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANA RABELO - 

OAB:3026-AP

 Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de 

absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas nos autos, 

vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de 

culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime deve ser 

evidente.Os elementos constantes dos autos revelam indícios da prática 

dos fatos narrados na inicial e tais fatos devem ser apurados em regular 

instrução a fim de se comprovar ou não a materialidade e autoria delitiva 

do denunciado, sem olvidar, porém, que vige o princípio do in dubio pro reo 

e o ônus acusatório é do Ministério Público.Com efeito, somente após toda 

a instrução processual é que se poderá verificar a existência do elemento 

subjetivo.Assim, como não se verifica a existência de qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer das hipóteses 

do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 17 de 

outubro de 2018, às 16 horas para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhes sejam 

possibilitados o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como a advogada do 

acusado.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas, bem como para interrogatório do réu.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 3225-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, a fim de determinar o 

restabelecimento da energia elétrica ao requerente, no prazo de 24 horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento 

desta decisão.Em igual prazo, deverá a empresa requerida comprovar nos 

autos, o cumprimento do ora determinado. No mais, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em 

virtude da ausência de instalação de CEJUSC na Comarca. Assim, cite-se 

a parte requerida para que:a) Cumprir a tutela antecipada deferida;b) No 

prazo de 15 (quinze dias) oferecer defesa, sob pena de revelia, 

consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do 

artigo 345 do mesmo diploma; Apresentada contestação no prazo acima, 

intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 

351 do CPC).Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas 

que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40652 Nr: 1053-80.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais 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, sob pena de extinção.

 No mais, anote-se no sistema processual informatizado, bem como na 

capa dos autos o nome do advogado Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli e 

Dra. Fabiula Müller Koening, devendo as futuras intimações serem dirigidas 

a eles.

Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52418 Nr: 1184-84.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIBDMAEDRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais 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, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17228 Nr: 114-81.2003.811.0088

 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: CDAL, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor total da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intimem-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64168 Nr: 585-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juina - MT, 

MUNICIPIO DE JUÍNA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Código: 64168

Tendo em vista a extinção do processo de execução fiscal em razão do 

pagamento de código nº 97603 que tramitou na Comarca de Juína e 

originou a presente carta precatória, DEFIRO o pedido à ref. 18 dos autos 

e DETERMINO a desconstituição da penhora e a retirada da constrição 

judicial que recaiu sobre o veiculo FIAT PALIO, ANO 2012, MOD. 2013, 

PLACA DFP 6521.

Indefiro o pedido de estorno de valores, uma vez que o boleto está 

vinculado à Primeira Vara da Comarca de Juína/MT.

Devolva-se a carta precatória ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21832 Nr: 1112-37.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCENARIA MAPLEFF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Defiro o pedido de desbloqueia em função dos documentos juntados que 

comprovam a quitação integral do débito fiscal.

Intime-se a fazenda pública municipal para informe se ainda subsiste 

algum interesse na causa, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21832 Nr: 1112-37.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCENARIA MAPLEFF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intime-se a fazenda pública para que se manifeste acerca do resultado do 

BACENJUD e requeira o que lhe for de direito no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71896 Nr: 1882-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariangela Sagioratto, TIAGO JOSÉ LIPSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA T CARVALHO BRAGA, 

ROBERTO ANTÔNIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, 

não obstante à manifestação ministerial, DEFIRO A CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR pleiteada, para o fim de suspender os efeitos da Portaria 

nº 927/2018, editada pelo Presidente da Câmara de Brasnorte/MT 

(autoridade coatora), em data de 13/04/2018, cessando-se o afastamento 

cautelar da impetrante e possibilitando o seu reingresso nas regulares 

funções de Controlador Interno, com a ocupação de seu ambiente de 

trabalho (sala) no prédio sede da Câmara Municipal de Brasnorte-MT, 

intimando-se a autoridade coatora para que adote todas as providências 

administrativas necessárias à consecução da ordem judicial.Certifique a 

prestação de informações por parte da autoridade coatora, eis que a 

intimação daquela já foi determinada na decisão à ref.: 11 dos 

autos.Cientifique o Órgão de Representação Judicial da Prefeitura 

Municipal desta Cidade de Brasnorte/MT e o Representante do Ministério 

Público. Intime-se a parte impetrante.Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta 

precatória/carta/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5901 Nr: 1009-69.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMS, NCN, RIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:3838, Sandro Martinho Tiegas - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, o que deverá ser certificado.
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Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21832 Nr: 1112-37.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCENARIA MAPLEFF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

desfavor de MARCENARIA MAPLEFF – ME, sendo ambas as partes 

qualificadas nos autos.

Ocorre que, no decorrer do procedimento a parte executada pagou 

integralmente o débito, referente à CDA 2008717 (fls. 05/06) objeto deste 

feito, conforme noticia a petição de fls. 72/74.

Assim sendo, com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.

Isento as partes de custas judiciais conforme determina o artigo 26 da Lei 

n.° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de seus eventuais 

advogados.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e 

as anotações de estilo.

 P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

sentença como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5985 Nr: 779-27.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA, JOSÉ POLLETO, SEBASTIÃO ROBERTO BUZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:, MARINA SILVIA 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para informar os dados relativos ao CPF/CNPJ dos 

executados, para fins de apreciação do pedido de fl. 136, no prazo legal, 

o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 525 Nr: 4-90.1996.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BROHL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Mendes Pereira 

Cardoso - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Supermercado Brohl Ltda., sendo ambas as partes 

qualificadas nos autos.

Ocorre que, no decorrer do procedimento a parte executada pagou 

integralmente o débito, referente à CDA n.º 000595/96-A, objeto deste 

feito, conforme noticia a petição de fls. 158/159.

Assim sendo, com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.

Isento as partes de custas judiciais conforme determina o artigo 26 da Lei 

n.° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de seus eventuais 

advogados.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e 

as anotações de estilo.

 P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

sentença como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 1005-85.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO A.S BICHARA 

- OAB:OAB/RJ 112.310

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Brasil Central Energia s/a, sendo ambas as partes 

qualificadas nos autos.

Ocorre que, no decorrer do procedimento sobreveio aos autos a notícia do 

cancelamento da CDA n.º 20112280, objeto desta demanda, pelo fisco, 

conforme documentos juntados às fls. 39/89 dos autos.

Assim sendo, com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo 

Civil, devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.

Isento as partes de custas judiciais conforme determina o artigo 26 da Lei 

n.° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de seus eventuais 

advogados.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e 

as anotações de estilo.

 P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-53.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010107-53.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: NILSON 

PORTELA FERREIRA EXECUTADO: PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA 
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Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias acerca da certidão do oficial de justiça ID 9006037.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-91.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES AMORIM REIS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE DESPACHO 

Numero do Processo: 0010195-17.2015.811.0073 Polo Ativo: LUIZ 

FRANCISCO DE SOUZA - ME Polo Passivo: JHONES AMORIM REIS Vistos 

etc. COnsiderando o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (evento 9.1), 

INTIME-SE a parte Requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias 

paresente nos autos endereço atualizado do Requerido, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. CUMPRA-SE. Brasnorte, 15 de 

agosto de 2016. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010014-95.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LUIZ FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR DOS SANTOS OAB - MT0007806A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. COELHO DE SOUSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010014-95.2012.8.11.0100 EXEQUENTE: ADALBERTO LUIZ 

FERNANDES EXECUTADO: J. F. COELHO DE SOUSA & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista a certidão constante dos 

autos, verifico que o processo encontra-se indevidamente paralisado e 

sem movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. 

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos 

arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, 

julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto 

no art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, taxas e honorários 

advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Não sendo mais 

nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo. P.R.I.C. BRASNORTE, 27 de julho de 2017. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 1889-74.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVIA BARROCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB-MT/12.208-A

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte requerida. Não tendo havido conciliação, sai a parte 

requerida intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia. Em seguida intime-se a parte autora para, no mesmo 

prazo, apresentar impugnação. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41848 Nr: 474-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO TSERE'UBUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO BRADESCO S.A., suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

descontos na conta bancária de titularidade de MARCIANO TSERE’UBUTE, 

oriundo do contrato n. 0123265152845, até a prolação de sentença; sob 

pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto efetuado.

- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103452 Nr: 1603-89.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME, Daiane Seganfredo, 

NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o embargante para, querendo, se 

manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53176 Nr: 1158-52.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERGIO FELDHAUS, ANTONIO 

CARDOSO, JULIO REIS, ALEXSANDRO ALVES, SEBASTIÃO VIEIRA 

AMORIM, PEDRO PAULO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - OAB:15884, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. 

art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 
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JOSE SERGIO FELDHAUS, ANTONIO CARDOSO, ALEXSANDRO ALVES, 

JULIO REIS, SEBASTIÃO VIEIRA AMORIM e PEDRO PAULO PIVETTA, em 

relação aos delitos descritos nos arts. 50 e 51, da Lei nº 9.605/98.2. Com 

relação ao réu Alexsandro Alves, verifica-se que foi regularmente citado 

por edital (fl. 334), não compareceu em Juízo e não constituiu advogado 

(fl. 337), assim sendo, com fundamento no art. 366 do CPP, SUSPENDO O 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. (...) 4. Assim 

sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos 

acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 16:40 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 5. 

Depreque-se o interrogatório dos réus PEDRO PAULO PIVETA e ANTONIO 

CARLOS.6. Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha 

residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).7. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ.8. Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.09. Ciência 

ao Ministério Público. 10. Intimem-se. 11. Diligências necessárias.Cláudia, 

09 de agosto de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 3911-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANDRA 

HOFFMANN NUERBERG, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, DALTON 

ROBERTO CAGNINI, MARILENE PAIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT 10823, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:MT 23412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:MT 19139, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:MT 15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos Mandados de Levantamento do bem sequestrado e 

Citação/Intimação dos executados, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), correspondente aos 

zoneamentos "Cláudia - Industrial e Centro", bem como encaminhar a Guia 

e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46247 Nr: 281-54.2006.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DONIZETE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIZ DA SILVA - 

OAB:175281/SP, MIRTES SANTIAGO B. KISS - OAB:OAB/SP - 56.325

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

informar os dados bancários para expedição de Alvará para liberação de 

valor bloqueado via Sistema Bacen Jud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104089 Nr: 1904-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME, Daiane Seganfredo, 

NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o embargante para, querendo, se 

manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104301 Nr: 2000-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdS, SdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Citação à Comarca de Sorriso/MT, via malote digital .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82434 Nr: 1628-78.2013.811.0101

 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: OTÁVIO TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE FREITAS JUNIOR, CARLOS 

HENRIQUE NUSS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos nº 1628-78.2013. (Id. 82434)

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Requerente: OTÁVIO TENÓRIO

Requeridos: JOÃO DE FREITAS JUNIOR E OUTRO

Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de ação anulatória de ato jurídico cumulada com indenização por 

perdas e danos movida por OTÁVIO TENÓRIO em face de JOÃO DE 

FREITAS JUNIOR e CARLOS HENRIQUE NUSS DE OLIVEIRA.

Os requeridos foram citados e apresentaram contestação (fls. 123/167).

Realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa (fl. 182).

 A parte autora manifestou pela desistência da ação (fl. 185) com 

consequente extinção do processo.

A parte requerida informou que concorda com o pedido de desistência (fl. 

188).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o pedido de desistência formulado, entendo por bem 

acolhê-lo, não se vislumbrando qualquer nulidade, pois cabe à parte 

Autora requerer a desistência do feito, bastando para o Juízo apenas 

homologá-lo.

Diante disso, tendo a parte requerida anuído com o pedido da parte autora, 

acolho o pedido de desistência formulado às fls. 185 e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno as exequentes ao pagamento das custas processuais, as quais 

já foram recolhidas, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados 

no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do § 8º do 

artigo 85 do CPC.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1036-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA, ANTONIO SERGIO 

AGUIAR TEIXEIRA, ANTONIO CANDIDO DA SILVA, CLAUDIOMIRO 

JACINTO DE QUEIROZ, VALDIR ARAUJO DOS REIS, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR, ALAN EDUARDO SILVA, RUBENS BARBOSA DOS 

SANTOS, DORALINA RIBEIRO FRANÇA, ALCENIR DOMINGOS DOS 

SANTOS, RONALDO PEREIRA DA CRUZ, JACKSON LINO COELHO, 

DANILO LIMA FERREIRA, JOSELINO FORTUNATO, CLAUDIOMIRO 

SENHORATI, MANOEL INÁCIO TRINDADE DE SOUZA, RAIMUNDO BISPO 

DA SILVA, ROSINEIDE SOUZA DA SILVA, VILMA LINO COELHO, ADÃO 

LOPES, SEMAIA FERREIRA DA SILVA, GABRIEL SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT

 Autos n. 1036-97.2014. (Id. 83932)

Ação de Reintegração de Posse

 Vistos.

1. Acerca do pedido de reconsideração de fls. 1022/1036, não há 

previsão legal para análise de pedido. Deve a parte utilizar os meios legais 

cabíveis para impugnação das decisões judiciais. Assim, deve ser mantida 

tal decisão, por seus próprios fundamentos.

 2. No mais, cumpra-se a última decisão proferida.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 9 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95061 Nr: 828-11.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIO VENANCIO DE SOUZA, LUCAS 

DAVID DA SILVA, DIEGO ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Paulinho Pereira dos Santos - OAB:18874/MT

 Vistos.

1. Considerando o Ofício nº 035/2018 retro (Ref. 49), que informa que o 

Defensor Público estará em gozo de férias entre os dias 22 a 24 de 

agosto, redesigno a audiência para o dia 30 de agosto de 2018, às 16:20 

horas.

2. Intimem-se.

 3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 4. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80023 Nr: 316-04.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA, 

Cpf: 05353648145, Rg: 2577179-5, Filiação: Ediones Chaves Lima e 

Gecina Carsoso Lima, data de nascimento: 20/07/1992, brasileiro(a), 

natural de Arame-MA, solteiro(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado 

MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA como incurso nas penas do artigo 

155, caput, e § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, razão 

pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do 

Código Penal.IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENAPartindo da pena mínima 

cabível à espécie, qual seja, 01 (um) anos, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais.a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento 

diverso;b) Antecedentes – O réu é possuidor de bons antecedentes;c) 

Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;d) Personalidade – Não 

há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a 

personalidade do condenado.e) Motivos – O motivo do delito se constitui 

pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 

jurídica dos crimes contra o patrimônio; f) Circunstâncias – Para ambos os 

fatos, são desfavoráveis, levando-se em conta o horário em que foi 

cometido o delito, diminuindo a capacidade de vigilância da vítima. Porém, 

tal circunstância já é causa de aumento de pena, motivo pelo qual não 

pode ser valorada ao fixar a pena-base.g) Conseqüências do crime – 

Observo que elas foram minimizadas visto que a vítima teve suas 

motocicletas restituídas, porém ela amargou o prejuízo decorrente dos 

danos causados em uma das motonetas.h) Comportamento da vítima – 

Não se cogita na espécie.Ao cabo desta fase, estando presente uma 

circunstância judicial favorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão.Das circunstâncias legaisDevem ser 

reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão, presentes no 

artigo 65, inciso I e III, “d”, do Código Penal, atenuo a pena em seu grau 

máximo de 04 (quatro) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime, em 

observância a Súmula n. 231 do STJ.Não concorrem circunstâncias 

agravantes. Das causas de diminuição e aumento de penaAusentes 

causas de diminuição de pena.Presente a causa de aumento de pena 

prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que aumento a pena 

em 4 (quatro) meses, elevando-a ao patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 48 dias-multa para cada crime.Do crime 

continuadoEm sendo aplicável a regra prevista no artigo 71 do Código 

Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 02 

(dois) crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente 

sopesadas em patamares idênticos, aplico apenas uma delas, aumentada 

do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo 

desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 01 (um) 

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 56 

(cinquenta e seis) dias multa.Não havendo notícias sobre a renda do 

acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal [1/30 (um 

trinta avos)] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, § 2°, do Código Penal, o juiz, ao proferir sentença 

penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Assim, considerando 

que o réu esteve custodiado no período de 20.03.2012 à 06.08.2012, ou 

seja, durante 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, verifica-se que 

resta a ser cumprida pelo acusado a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) 

meses e 03 (três) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.V – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADERegime de 

cumprimentoLevando em conta a pena aplicada, e considerando que não 

há reincidência, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, 

em conformidade com o artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.Substituição da 

PenaCabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, revelando ser suficiente 

à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos 

e subjetivos já mencionados, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada ao acusado por 01 (uma) Prestação de Serviços à Comunidade e 

01 (uma) prestação pecuniária, com fulcro no § 2º do artigo 44 do Código 

Penal. A prestação de serviços à comunidade terá vigência equivalente ao 

tempo de duração da pena privativa de liberdade, já descontado o tempo 

de prisão processual (01 ano, 02 meses e 03 dias), cujo cumprimento 

dar-se-á em local a ser designado por ocasião de audiência admonitória, 

durante 07 (sete) horas semanais, preferencialmente aos sábados, 

domingos e feriados, de modo a não prejudicar sua jornada normal de 

trabalho.A prestação pecuniária, por sua vez, consistirá no pagamento de 

01 (um) salário mínimo à entidade com destinação social, a ser fixada por 

ocasião da audiência admonitória (art. 45, § 1º, CP), podendo este valor 

ser parcelado em até 04 (quatro) vezes, em caso de requerimento do réu. 

Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa 

prevista no preceito secundário da norma penal. Registro que o 
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descumprimento das penas restritivas de direitos, acima aplicadas, 

ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de 

liberdade pelo réu.Suspensão Condicional da PenaPrejudicada a análise do 

cabimento da suspensão condicional da pena, diante da substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e prestação pecuniária 

(artigo 77, inciso III, do Código Penal).Direito de apelar em 

liberdadeConsiderando a pena aplicada ao réu, impõe-se a manutenção de 

sua liberdade, motivo pelo qual concedo-o o direito de apelar em 

liberdade.Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas 

processuais, eis que o réu é assistido pela Defensoria Pública. VI – 

DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado da sentença, 

tomem-se as seguintes providências:a) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, comunicando a suspensão dos direitos políticos do réu 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal);b) Notifique-se o condenado 

para realização do pagamento da prestação pecuniária, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias;c) Notifique-se a vítima da presente sentença, nos termos 

do artigo do 201, § 2º CPP;d) Cumpra-se as disposições pertinentes na 

CNGC/MT.Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o 

direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo 

que atuou nos presentes autos até o presente momento, Dr. Vanderson 

de Pauli, OAB nº 13.534, os quais arbitro em 3 URH, as quais 

correspondem na presente data em R$ 2.249,73 (dois mil, duzentos e 

quarenta e nove reais e setenta e três centavos). E CONDENO o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que 

atuou na audiência de fl. 140, Dr. Thiago Silva Mendes, os quais arbitro em 

1 URH, a qual corresponde na presente data em R$ 749,91 (setecentos e 

quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Expeça-se certidão de 

honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se, devendo ser observado o item 7.14 da 

CNGCGJ/MT.Cláudia, 22 de junho de 2015.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 09 de agosto de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80566 Nr: 913-70.2012.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDS, DACDS, PCDS, MLLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CEZAR PEREIRA DOS 

SANTOS, Rg: 2536895-8, Filiação: Manoel Ferreira dos Santos e Lurdes 

Pereira da Luz, data de nascimento: 18/07/1993, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, convivente, alinhador, Telefone (66) 9959-6687 e 

atualmente em local incerto e não sabido DEBORA ANTONIO CARBONARI 

DA SILVA, Filiação: Sérgio Antonio da Silva e Marlene Carbonari da Silva, 

data de nascimento: 29/05/1994, brasileiro(a), natural de Muriaé-MG, 

solteiro(a), do lar. 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 o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil. MANTENHO a decisão proferida à fl. 48-v, concedendo a 

GUARDA DEFINITIVA da infante aos Requeridos PAULO CEZAR DOS 

SANTOS e MARIA LUÍZA LANZA RODRIGUES.Expeça-se termo de guarda 

definitiva.Sem condenação em custas processuais, por força do artigo 

141, § 2º da Lei n. 8.069/90.Em razão de sua atuação como defensor do 

Requerente, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos 

honorários advocatícios no valor mínimo de 03 URH, qual seja, o valor de 

R$ 2.249,73 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três 

centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. 

ROBERTO MACHADO. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 

09/2007 da CGJ.Em razão de sua atuação como defensor do Requerido 

PAULO CESAR DOS SANTOS, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 01 URH, qual 

seja, o valor de R$ 749,91 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa 

e um centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT ao defensor 

nomeado, Dr. WILI BERWIG. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento 

n. 09/2007 da CGJ.Em razão de sua atuação como defensora da 

RequeridaDEBORA ANTONIO CARBONARI DA SILVA, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no valor 

mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 749,91 (setecentos e quarenta 

e nove reais e noventa e um centavos) da Tabela de Honorários da 

OAB/MT à defensora nomeada, Dra. TANIA MARA ROSA FINGER. 

Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 18 de junho de 2015.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 07 de agosto de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93741 Nr: 185-53.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA LUZIA JAROSESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIANA LUZIA JAROSESKI, Cpf: 

00007928106, Rg: 15728072, Filiação: Carlos Jaroseski e Osmilda Vieira 

da Silva, data de nascimento: 21/04/1977, brasileiro(a), natural de Porto 

Alegre-RS, solteiro(a), comerciante, Telefone 9 9213 7876. 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: Trata-se de uma ação penal proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DIANA LUIZA 

JAROSESKI, denunciada como incurso no artigo 310, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Despacho: Autos Virtuais (Id.93741).Ação Penal.Autor: Ministério 

Público.Denunciada: Diana Luzia JaroseskiVistos.1.Recebo a denúncia em 

face da ré DIANA LUZIA JAROSESKI, por verificar a inexistência de 

inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os pressupostos 

processuais e as condições para o exercício da ação penal (art. 395, 

CPP).2.Cite(m)-se o (a)(s) acusado( POR EDITAL s) para responder (em) à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP).Vale 

ressaltar, em consonância com o art. 396-A do CPP, que alterou 

substancialmente o procedimento no processual penal, que não é mais 

razoável resposta escrita apresentada nos moldes da antiga defesa 

prévia, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa, 

devendo a acusada, logo no início da ação penal, ter uma defesa 

consistente, que represente efetivamente um instrumento de defesa. Na 

eventualidade de a defesa não ser apresentada no prazo previsto, será 

nomeado defensor dativo, que deverá oferecê-la no prazo legal.3. 

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e abra-se vista ao Ministério 

Público.4.Defiro o pedido de certidões feito pelo Ministério Público, 

conforme pesquisa em anexo, nos termos artigo 1.373, inciso II, do 
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CNGC.5.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do CNGC).6.Proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do CNGC). 7. Ciência ao Ministério 

Público.8.Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 02 de agosto de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 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: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de oitiva das testemunhas Manoel e 

Mauricio, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65026 Nr: 456-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdAS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte contra a 

sentença retro.

Narra o embargante, em suma, que a decisão é omissa, pois deixou de 

determinar a expedição de certidão de honorários em favor do advogado 

dativo que atuou no feito.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Pois bem.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,NÃO 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é 

hígida e não possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

CUMPRAM-SE todas as determinações constantes na sentença objurgada.

Todavia, visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, 

determino à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo,os quais arbitro em 08 (oito) URH.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36260 Nr: 2508-34.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO para declarar a existência de união 

estável havida entre JOSÉ TEODORO DE MORAES e ANA MARIA 

FERNANDES, no período do mês 14/08/1997 a 21/10/2008, e decreto a 

partilha dos direitos e obrigações relativos aos imóveis indicados na inicial 

à razão de metade para cada parte. Em consequência, RESOLVO o 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se formal de partilha.Condeno a parte ré ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo no 10%, com fulcro no art. 

85, §2º.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

respectivas baixas de distribuição.P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 1111-61.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéias de Oliveira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos;

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo que 

atuou no feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37718 Nr: 1444-52.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de ÉLIO GOSMES DE OLIVERIA para apurar a prática do 

crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei 10.826/03).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2009 (fls. 55).

Às fls. 131/132 a defesa pugnou pela extinção da punibilidade, 

considerando o instituto da prescrição.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime de disparo de arma de 

fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, a qual prevê pena máxima de 04 

(quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a 
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quatro, tem prazo prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no 

presente caso.

Nota-se que, entre a data da denúncia e a hodierna, transcorreu lapso 

temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ÉLIO GOSMES DE 

OLIVERIA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, 

em relação ao delito de disparo de arma de fogo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, Evandro Alves dos Santos - OAB:6095

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto ao petitório de fls. 

301/302.

No mais, PROCEDA-SE com a atualização dos procuradores

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90663 Nr: 3139-26.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO, FRANCISCO PEREIRA 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor NINO DE LORETO e 

FRANCISCO PEREIRA AQUINO em razão do suposto cometimento da 

infração penal prevista nos artigos 304, 311 e 180, todos do Código Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Ante a peculiaridade do caso, nos termos da decisão proferida na Medida 

Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, incisos 

XXXV, LXII, LXV e LXVII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro 

de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de Custódia para o dia 10 de agosto de 

2018, às 12h15min, oportunidade em que será tomada umas das medidas 

previstas no artigo 310 do Código de Processo Penal.

INTIME o flagranteado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 09 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 602-96.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTS, ATG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Cumpre gizar que o rito quanto ao cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos encontra-se 

regulado pelos artigos 528 e seguintes do CPC.

 Da leitura dos dispositivos prefalados é possível extrair que a execução 

de alimentos também segue o modelo sincrético, reservando-se o rito com 

processo autônomo para os títulos extrajudiciais (art. 910 do CPC)

Malgrado o exposto, denota-se que o caso em tela não se amolda ao 

procedimento de execução nos próprios autos, mormente porque não 

advém de sentença, mas sim de decisão interlocutória.

Nesse cenário, o art. 531, §1º do CPC ensina que quando a questão for 

atinente à execução provisória, assim como sentença não transitada em 

julgado, a discussão dar-se-á em autos apartados.

Pelo exposto, DETERMINO o desentranhamento da petição de fls. 94/99.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 606-36.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOS, LDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 

de dezembro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66337 Nr: 1618-85.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPV, EPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

fixando a prestação alimentícia em 30% do salário mínimo vigente, a qual 

deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, razão porque EXTINGO o 
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processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno ambas as partes, na proporção de 50% cada, 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, com 

espeque no art. 86 do CPC, as quais suspendo em razão do art. 98, §3º 

do mesmo código.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65288 Nr: 702-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS, MdGAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, nos termos da legislação em vigor, com o objetivo de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca da decisão de folhas 25, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65289 Nr: 703-36.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS, MdGAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, nos termos da legislação em vigor, com o objetivo de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca da decisão de folhas 25, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1564-90.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, 

CONCEDO em favor do reeducando WASHIGTON GASTON LOPES DE 

SOUZAa progressão do regime de cumprimento de pena para o 

semiaberto.Com vista a estabelecer as regras do novo regime de 

cumprimento de pena, DESIGNO o dia 10 de agosto de 2018, às 13h00, 

para realização da Audiência Admonitória.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIME-SEo condenado para comparecer ao ato munido de 

comprovante de residência fixa e atividade lícita.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, tendo em vista que o presente feito 

tramita com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 1389-33.2011.811.0105

 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: Adonias Barbosa 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:

 Antes o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora e por consequência EXTINGO o processo com resolução do mérito, 

com espeque no art. 487, I, do CPC, o que faço para:•DECLARAR o direito 

ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a ADONIAS 

BARBOSA DOS SANTOS, desde a data em que a autarquia ré cessou o 

pagamento do auxílio-doença. •CONDENAR o 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 data da citação.CONFIRMO a tutela antecipada deferida 

às fls. 49/51.Descabem custas. CONDENO o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, 

incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. 

Descabe reexame, na forma do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88808 Nr: 2162-34.2018.811.0105

 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: AMARILDO RAFAEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta 

natureza.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89153 Nr: 2361-56.2018.811.0105

 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: JOSIMAR CLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que restabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo.Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada contestação, intime-se a 

parte requerente para impugná-la, no prazo legal.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90242 Nr: 2966-02.2018.811.0105

 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: SDSR, ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO às partes as benesses da assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE as partes para que tragam aos autos cópia dos documentos 

pessoais de ambas as partes e da certidão de nascimento das 

crianças/adolescente.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 2568-89.2017.811.0105

 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: AIRON ANDRADE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento entre as partes em epígrafe.

Às fls. 25 a parte autora requereu a desistência da presente ação.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

De proêmio, DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária 

gratuita.

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-se os autos verifica-se que o réu sequer foi citado, 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.

CONDENO à parte autora ao pagamento das custas processuais, com a 

ressalva do art. 98 §3º do CPC.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, eis que não houve a triangularização da relação 

jurídico-processual.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P..I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 568-82.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL MENEGUCCI DOMINGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência. 

Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE 

o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

CPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, 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 este Magistrado 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 CPC).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1564-90.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos;

Ante o teor do documento encartado às fls. 235/236-vº, DÊ-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência réu preso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62780 Nr: 1140-32.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício 51/2018/C.A, com fundamento no art. 248 do COJE, CANCELA-SE a 

audiência marcada para o dia 08.08.2018, às 14h00min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 12/09/2018, às 14h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes conforme despacho de ref. 85;

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 das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 2954-40.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA, MARIA REGINA 

LANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:23573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11.706/MT

 Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício 51/2018/C.A, com fundamento no art. 248 do COJE, CANCELA-SE a 

audiência marcada para o dia 09.08.2018, às 09h00min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 13/09/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a audiência;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.
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Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 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.: 29904 Nr: 284-44.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MELANIAS DIÓGENES DA SILVA - 

Vulgo "Dico Pinheiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B

 Vistos...

Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício 51/2018/C.A, com fundamento no art. 248 do COJE, CANCELA-SE a 

audiência marcada para o dia 08.08.2018, às 13h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 12/09/2018, às 13h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes conforme despacho de fls. 249;

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): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 1147-68.2006.811.0099

 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: MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNT-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32148 Nr: 316-15.2009.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CELIA DIAS DE OLIVEIRA, PHDG, JPDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAITANO GUADAGNINI CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIA DIAS DE OLIVEIRA, Cpf: 

00412825155, Rg: 1.610.379-3, Filiação: Nivaldo Dias de Oliveira e Nilda 

Barbosa de Oliveira, data de nascimento: 17/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Vilhena-RO, 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: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora o pagamento das custas, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DISPOSIÇÕES FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 

01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 09 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 2954-40.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA, MARIA REGINA 

LANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:23573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11.706/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça por meio do sistema CPD - Controle de 

Pagamento de Diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000043-04.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITA CAMILO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/09/2018, às 16h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 10 de agosto de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 305-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 1. Defiro o pedido ministerial. EXPEÇA-SE carta precatória ao endereço 

constate nos autos para interrogatório da denunciada, e, também para 

inquirição da testemunha Francismar Francismo Nascimento.

 2. Com seu retorno, não havendo requerimento de diligência pelas partes, 

desde já encerro a instrução processual. Após, VISTAS ao Ministério 

Público e à Defesa para apresentarem memoriais finais escritos, no prazo 

legal, em seguida, faça-me conclusos para sentença.

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 1940-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pereira Batista e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

1. Considerando que neste ato foi procedida a oitiva das testemunhas, e o 

interrogatório do denunciado, não havendo requerimento de diligencias 

pelas partes, encerro a instrução processual. Assim, vistas ao MPE e à 

defesa para apresentarem seus memoriais finais escritos, no prazo legal.

2. Assim que cumprido o item supra venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72317 Nr: 456-91.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel de Melo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEL DE MELO FERREIRA, Cpf: 

02258304857, brasileiro(a), solteiro(a), motorista de carga. 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.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista as buscas realizadas nos 

órgãos credenciados ao TJMT, conforme extrato em anexo, DEFIRO a 

citação do executado Eliel de Melo Ferreira por edital.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, 

movida pela empresa SICREDI CELEIRO DO MT, em desfavor de ELIEL DE 

MELO FERREIRA, onde aduz-se que o e executado não pagou dívida 

contraída por meio da Cédula de Crédito Bancário (B10431168-0) no 

montante de 5.000,00 (cinco mil reais).

Feliz Natal, 09 de agosto de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71696 Nr: 1083-32.2013.811.0093

 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): MARCOS LUNARO, Miguel Pagno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LUNARO, Cpf: 66407656915, 

Rg: 344.696-60, Filiação: Atayde Lunaro e Maria dos Santos Lunaro, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, motorista de caminhão/comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, 

movida pela empresa SICREDI CELEIRO DO MT, em desfavor de MARCOS 

LUNARO e MIGUEL PAGNO, onde aduz-se que o e executado não pagou 

dívida contraída por meio da Cédula de Crédito Bancário (B10430828-0) no 

montante de 8.000,00 (oito mil reais).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 16.407,81 - Valor 

Atualizado: R$ 16.407,81 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Vieram-me os autos conclusos para 

análise da petição de fls. 49/49v.Pois bem. Acerca do executado MARCOS 

LUNARO, analisando detidamente os autos, bem como considerando as 

inúmeras tentativas de citação da parte requerida, as quais restaram 

todas infrutíferas, determino que sua CITAÇÃO se de por EDITAL, nos 

termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo 

DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, o qual 

deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de Contestação, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial em seu favor, razão pela qual desde já 

nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 03/1012/DF, o qual 

deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o defensor nomeado de 

seu múnus, cientificando-a das obrigações e restrições constantes dos 

itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.Outrossim, no tocante o executado 

MIGUEL PAGNO, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que procede a pretensão do credor.É que, o art. 854 do Novo 

Código de Processo Civil, possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, como se vê: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.Ante o 

exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias do executado, utilizando-se, 

para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os 

autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do 

que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, 

não ser a presente decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de restar 

infrutífera.Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 
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(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 10 de agosto de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83848 Nr: 1027-23.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Nos termos do artigo 313, inciso VI do CPC, defiro o pedido acima, 

suspendendo o feito pelo prazo de 6 (seis) meses, com remessa ao 

arquivo provisório.

Após este prazo, vista a parte autora para requerer o pedido de direito no 

prazo de 15 (quinze ) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 835-61.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AÉLIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, JULIANO LUIZ POZETI - OAB:SP/164.205, WELITON 

LUIS DE SOUZA - OAB:277377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76065 Nr: 196-43.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar quesitos para pericia 

médica, que ora determino.

Mantenham-se os autos em gabinete para designação da prova pericial.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74059 Nr: 492-02.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Migliorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Vistos em correição.p

Analisando detidamente os autos, determino que a Secretaria de Vara 

certifique-se acerca do cumprimento ou não do acordado entre as partes, 

intimando, se necessário, a parte ré, a fim de que comprove a obrigação 

pactuada.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73415 Nr: 166-42.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:

 Vistos em correição.p

Analisando detidamente os autos, determino que a Secretaria de Vara 

certifique-se acerca do cumprimento ou não do acordado entre as partes, 

intimando, se necessário, a parte ré, a fim de que comprove a obrigação 

pactuada.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72458 Nr: 568-60.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luis da Silva - 

OAB:16561

 Vistos em correição.p

Analisando detidamente os autos, determino que a Secretaria de Vara 

certifique-se acerca do cumprimento ou não do acordado entre as partes, 

intimando, se necessário, a parte ré, a fim de que comprove a obrigação 

pactuada.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112819 Nr: 362-25.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115431 Nr: 2404-47.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, NELSI MARIA 

PAETZOLD SCHEURMANN, VALTER SCHEUERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) MAURO PAULO GALERA MARI , 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 Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88290 Nr: 1443-48.2014.811.0087

 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 Hélio Ribeiro da Silva, VILMAR BOSA, 

Alcielly Vitorino de Carli, Roberta Mezalira Venturoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os requeridos a 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 3294-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LUCIO MARQUES COSTA, 

ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

RICARDO TURBINO NEVES, 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.: 107336 Nr: 1526-59.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO O DIVÓRCIO do casal CLEVERSON GILMAR 

SPIELMANN FERRETTO e TARIM GABRIELA FURTUNATO SANTOS 

FERRETTO, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal. Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.Deixo de determinar a alteração do 

sobrenome da requerida, por ausência de pedido por parte desta.Oficie-se 

ao Cartório para as averbações necessárias.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112628 Nr: 214-14.2018.811.0087

 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): Delmar Roque Hendges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MARCELO BRASIL SALIBA e MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, 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.: 19505 Nr: 4070-74.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 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:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

com o ofício do banco, reputa-se concretizada a penhora, dispensada a 

lavratura de termo de penhora devendo ser depositada em conta a 

disposição deste juízo. Em seguida, intime-se o executado da penhora e 

do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias, deve ser o feito extinto 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85469 Nr: 1430-83.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Zambiazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar Godoi dos Santos 

- OAB:325.825/SP, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99281 Nr: 1031-49.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S CARVALHO, OTAVIO SOARES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias dos executados.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intimem-se os executados da penhora e do prazo para 

embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106947 Nr: 1265-94.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO MARTINELLO, Avelino Benjamim 

Rosanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33035 Nr: 1942-42.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardino Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC Empresa Brasileira de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 2174-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edriano Carlos Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100298 Nr: 1591-88.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C de Morais Agropecuaria Eireli-ME, 

Dorvalino Narciso de Moraes, FLAVIO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado Doralino Narciso de Morais, CPF n°. 

272.567.821-87.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

com o ofício do banco, reputa-se concretizada a penhora, dispensada a 

lavratura de termo de penhora devendo ser depositada em conta a 

disposição deste juízo. Em seguida, intime-se o executado da penhora e 

do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias, deve ser o feito extinto 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103212 Nr: 3392-39.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, VALTER 

SCHEUERMANN, NELSI MARIA PAETZOLD SCHEURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 
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OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias dos executados.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intimem-se os executados da penhora e do prazo para 

embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106956 Nr: 1274-56.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluízio Alves Ramalho, Amarildo Batista Urizze, 

João Rech de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias dos executados.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intimem-se os executados da penhora e do prazo para 

embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105323 Nr: 312-33.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ECKHARDT COMUNICAÇÃO 

VISUAL-ME, RENATO ECKHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias dos executados.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intimem-se os executados da penhora e do prazo para 

embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102934 Nr: 3248-65.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

Osmar Roque Hanauer, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, AMANDA 

DANTAS SOARES HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias dos executados.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intimem-se os executados da penhora e do prazo para 

embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99561 Nr: 1185-67.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANDRE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos.

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 07 de 

novembro de 2017, às 15h00min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109999 Nr: 2942-62.2017.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRP, APdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 109668 Nr: 2745-10.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Damacena, Antonio de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106478 Nr: 986-11.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES, Eliane Elisa 

Donadel Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pertusatti & Pertusatti LTDA - EPP, Roberto 

Pertusatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114260 Nr: 1510-71.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUIMAR ESTORARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114256 Nr: 1506-34.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT/12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114150 Nr: 1421-48.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Ribeiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113624 Nr: 1006-65.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DA SILVA COSTA ROMUALDO

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 987-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113170 Nr: 650-70.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide da Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112876 Nr: 410-81.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem analisados os autos, vê-se que se está diante de coisa julgada.

Conforme documentação juntada pelo INSS a parte autora ajuizou ação 

com mesmo objeto e causa de pedir da presente.

Assim, sendo inviável a repetição de causas idênticas, reconheço a coisa 

julgada e extingo o feito sem resolução de mérito.

Revogo os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condena-la nas penas da litigância de má-fé.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112875 Nr: 409-96.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verlinda Lourdes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112811 Nr: 356-18.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Colniza-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 181-24.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraide Fidelix Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112308 Nr: 4216-61.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsom Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFL Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112307 Nr: 4215-76.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, Ernesto Borges Filho - 

OAB:OAB/MS 379, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A MT, Flavia V. Andriguetti Borges - OAB:9716-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112106 Nr: 4085-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilce Novaes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112025 Nr: 4042-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110169 Nr: 3029-18.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Wagner de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110428 Nr: 3151-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 09 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia de Souza - 

OAB:20.024/O-MT
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 INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado 

pelos requerentes MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS e JAIRO 

DOS SANTOS OLIVEIRA, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos nela expostos. No mais, designo 

audiência em continuação para a data de 03.09.2018, às 

15h00min.Intimem-se as testemunhas Aminadabe Roberto de Almeida e 

João Carlos de Souza, além dos acusados.Oficie-se o estabelecimento 

prisional de Sinop/MT para que providencie a escolta dos acusados para 

comparecerem à audiência designada.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 1165-69.2015.811.0036

 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: Silas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dias Vieira, Silvia Dias Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 96, bem como 

comprovar nos autos o pagamento da condução da meirinha, nos moldes 

da certidão retromencionada.

Guiratinga - MT, 9 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58429 Nr: 1715-59.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216/O, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal., 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 13.

Guiratinga - MT, 9 de agosto de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Comarca de Itaúba

Portaria

PORTARIA Nº 23/2018/DF     O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o que dispõe 

o Art. 52 inciso III do COJE e Art. 14, parágrafo único da Lei 7255/2000.   

CONSIDERANDO que o Sr. ALEXANDRE GRANOSKI Juiz de Paz, e o Sr. 

APARECIDO KOITI KIMURA Juiz de Paz Substituto da Comarca de 

Itaúba/MT, estarão ausentes da comarca no dia 21/07/2018.     RESOLVE:   

Designar “Ad Hoc” o Sr. VICENTE PEREIRA DA SILVA , CPF n. 

459.040.221-15, RG n. 46751019 SESP-MT, para exercer a função de Juiz 

de Paz, Designado em caráter de substituição na Comarca de Itaúba/MT, 

para atuar no dia 21/07/2018.   Publique-se, Registre-se. Itaúba-MT, 20 de 

julho de 2018Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direitotable

 PORTARIA Nº 23/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 52 inciso III do COJE e Art. 14, 

parágrafo único da Lei 7255/2000.

 CONSIDERANDO que o Sr. ALEXANDRE GRANOSKI Juiz de Paz, e o Sr. 

APARECIDO KOITI KIMURA Juiz de Paz Substituto da Comarca de 

Itaúba/MT, estarão ausentes da comarca no dia 21/07/2018.

 RESOLVE:

 Designar “Ad Hoc” o Sr. VICENTE PEREIRA DA SILVA , CPF n. 

459.040.221-15, RG n. 46751019 SESP-MT, para exercer a função de Juiz 

de Paz, Designado em caráter de substituição na Comarca de Itaúba/MT, 

para atuar no dia 21/07/2018.

 Publique-se, Registre-se.

 Itaúba-MT, 20 de julho de 2018

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

PORTARIA Nº 26/2018/DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; Considerando que a servidora 

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, matrícula 10766, designada 

como Gestora Judiciária Substituta da Vara Única e Juizado Especial desta 

Comarca, estará ausente da comarca entre os dias 13 a 15 de agosto de 

2018, conforme Oficio Circular nº 28/2018-PRES para o Treinamento 

“Reciclagem dos Instrutores do Processo Judicial Eletrônico- PJe, na 

versão 2.0”, que será realizado na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciário.   RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR o servidor RAFAEL AUGUSTO 

RAMIRES NUNES ORMOND, Analista Judiciário PTJ, matrícula 24422, para 

exercer a Função de Gestor Judiciário, durante os dias 13 de agosto a 15 

de agosto de 2018. Publique-se. Cumpra-se.   Itaúba/MT, 09 de agosto de 

2018.     Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direitotable

 PORTARIA Nº 26/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que a servidora Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, 

matrícula 10766, designada como Gestora Judiciária Substituta da Vara 

Única e Juizado Especial desta Comarca, estará ausente da comarca 

entre os dias 13 a 15 de agosto de 2018, conforme Oficio Circular nº 

28/2018-PRES para o Treinamento “Reciclagem dos Instrutores do 

Processo Judicial Eletrônico- PJe, na versão 2.0”, que será realizado na 

Escola dos Servidores do Poder Judiciário.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor RAFAEL AUGUSTO RAMIRES NUNES 

ORMOND, Analista Judiciário PTJ, matrícula 24422, para exercer a Função 

de Gestor Judiciário, durante os dias 13 de agosto a 15 de agosto de 

2018.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Itaúba/MT, 09 de agosto de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79885 Nr: 1246-95.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARTINS PEREIRA, FÁBIO LUIZ 

BRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: Nos termos dos Provimentos nº 56/2007-CGJ e nº 41/2016, 

(Art. 388, parágrafo único e Art. 389 CNGC/MT), ao setor de Expedição de 
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Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, diligenciar o 

cumprimento da(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s), bem como efetuar 

o preparo da(s) missiva(s).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72357 Nr: 226-40.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SILVÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, REUZA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO SILVÉRIO DA SILVA, Cpf: 

80760260168, Rg: 2324107-1, Filiação: Maria Aparecida da Silva e 

Reginaldo Silvério da Silva, data de nascimento: 24/01/1973, brasileiro(a), 

natural de Dracena-SP, convivente, comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

902,82 (novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 451,41 (quatrocentos e cinquenta 

e um reais e quarenta e um centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

451,41 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, 

preencher os campos com o número único do processo, CPF do pagante e 

mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) para juntada 

aos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 10 de agosto de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43816 Nr: 690-11.2007.811.0096

 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: MAURÍCIO FELDMANN DE SCHNAID, ODILON PAULUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. S. MADEIRAS LTDA, JOSÉ LEOVALDIR 

FAGANELLO, VITORINO DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURÍCIO FELDMANN DE SCHNAID, Cpf: 

01133543987, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, advogado. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

134,38 (cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor, 

preencher os campos com o número único do processo, CPF do pagante e 

mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) para juntada 

aos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

Advertência: Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 10 de agosto de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 618-82.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERR PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

FONTES DE ENERGIA LTDA, CARLOS ALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco Andre Honda Flores - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, requerer o que 

entender de direito, conforme determinado às fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 41354 Nr: 99-83.2006.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO TEODORO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 99-83.2006.811.0096 (Código 41354)

Exequente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis

Executado: Evandro Teodoro de Andrade

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 79, relativamente à citação da parte executada.

Para tanto, expeça-se carta de citação, devendo esta ser enviada via 

carta AR, no endereço constante às fls. 82/83.

Atente-se esta Serventia de Vara a desnecessidade de expedição de 

carta de citação para o endereço apresentado às fls. 80, uma vez que já 

fora cumprida tal diligência no r. endereço, restando assim infrutífera.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32604 Nr: 31-70.2005.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMBRÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT, LUIS FELIPE LAMMEL 

- OAB:7133, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DAMBRÓS, Cpf: 14872366972, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

602,88 (seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 551,99 (quinhentos e cinquenta e 

um reais e noventa e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 50,89 

(cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 10 de agosto de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 969-21.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA MELCHERT BONFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 969-21.2012.811.0096 (Código 70716)

Exequente: Município de Nova Santa Helena

Executado: Cleuza Melchert Bonfin

Vistos .

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Nova Santa 

Helena em face de Cleuza Melchert Bonfin, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito em razão do pagamento (fls. 57).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil “extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, 

e 925 do Código de Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71044 Nr: 325-44.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIRONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083, José Roberto Goes - OAB:20980-OAB/MT

 (...)Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, 

sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto 

para verificar a possibilidade de as partes de realizarem o pagamento das 

despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No caso em 

exame, extrai-se dos autos que o requerido requereu a justiça gratuita de 

forma genérica, ou seja, em momento algum restou comprovado tal 

impossibilidade, não sendo juntada sequer declaração de hipossuficiência 

econômica subscrita pelo executado. Assim, não há elementos suficientes 

que demonstrem que o requerido é incapaz de arcar com as custas 

processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de 

assistência judiciária. Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de 

pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, 

com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o 

indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a 

análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático 

probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 

949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 

01/04/2009). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Considerando a conexão com os autos nº 138-36.2013.811.0096 (Código 

70857) e 527-55.2012.811.0096 (Código 70266), determino o seu 

apensamento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 19 de julho de 

2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46520 Nr: 263-09.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CUBA, MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNANDO BETELI, VIVIANE MIRIAM GRAMS, 

ELOIR CESAR PALEARE, ALICE ZOTARELLI PALEARE, ELOIR HENRIQUE 

PALEARE, SHEILLA FARIAS PALEARE, LUCIANO BALDISSERRA, THAIZ 

PALEARE BALDISSERA, FLÁVIO CESAR PALEARE, THAIS FABRINI 

PALEARE, OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO, MARINA 

CABRAL RUBIO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson roberto maciel - 

OAB:, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/MT

 Processo nº: 236-09.2010.811.0096 (Código 46520)

Requerente: Jorge Cuba

Requerido: Ednaldo Betele e outros

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente às fls. 182/183.

Com efeito, cite-se a requerida Thaiz Paleare Baldissera, por edital, 

fazendo constar do ato as advertências legais de praxe.

No mais, considerando a omissão constante na certidão do oficial de 

justiça de fls. 169, oficie-se o Juízo Deprecado para que preste 

informações quanto a citação do requerido Luciano Baldissera.
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Expeça-se nova carta de citação aos requeridos Flávio Cesar Paleare e 

Thais Fabrini Paleare, devendo esta ser encaminhada por correio via AR, 

no endereço de fls. 159.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46035 Nr: 670-49.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO CRUCCITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4286, Willian Pereira Machiaveli - 

OAB:10374-B

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal c/c artigo 

61, caput, do Código de Processo Penal DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Laércio Cruccitti, qualificado nos autos, 

referente a ação penal nº 670-49.2009.811.0096 (Cód. 46035), e JULGO 

EXTINTA por sentença a presente ação penal.Transitada em julgado a 

presente sentença, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Deixo de 

determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do item 7.7.9. da 

CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, bastando a 

intimação do seu defensor, dativo ou não.Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Itaúba 19 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 5-48.2000.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:MT-6.023-A, ZILDA LOPES CARVALHO - 

OAB:123606/SP

 Processo nº 5-48.2000.811.0096 (Código 7301)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Giovane Ribeiro de Souza

Vistos.

Considerando o teor da certidão de f. 1241, bem como a procuração 

pública de f. 1242/1244, concedo ao Sr. Rafael de Castro Silva a retirada 

da certidão de honorários expedida em favor do advogado Dr. Itamir 

Luciano Kohler às f. 1240.

Às providências.

Itaúba, 05 de julho 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.: 79786 Nr: 1186-25.2016.811.0096

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº: 1186-25.2016.811.0096 (Código: 79786)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: Marcelo de Azevedo

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 24/25 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Marcelo de Azevedo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez à fl. 27 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal, bem como 

requerendo que o valor (R$ 500,00) vinculado junto a conta única do 

TJ/MT seja destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

(Banco do Brasil, AG 4137-8, C/C 13.079-6).

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCELO DE AZEVEDO, no que concerne a 

fattispecie constante destes autos.

Determino que o valor vinculado à conta única do TJ/MT seja destinado ao 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, na conta apresentada pelo 

Parquet.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do item 

7.7.9. da CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, bastando 

a intimação do seu defensor, dativo ou não.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3843 Nr: 537-93.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Morais da Cunha, Flávio Morais Salva, Valmir Aimi, 

Neusa Mariza Borille Aimi, Ana Elisa Morais Salva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Rocha Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT, Rick Andrei 

Vieira - OAB:21426/O

 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 o feito ao 

setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o Dr. Rick Andrei 

Vieira, advogado do Executado, para que efetue a devolução dos autos 

em cartório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, visto que foram 

retirados da Secretaria da Vara Única no dia 27/07/2018 com carga rápida 

para fotocópia, porém não foram devolvidos até a presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 1907-53.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Campos de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

13h00min.
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Retifico parcialmente a decisão retro, para deprecar o interrogatório do 

recuperando à Comarca de Rondonópolis/MT, haja vista que se encontra 

recolhido naquela.

Cumpra-se com as formalidades necessárias para o ato.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54256 Nr: 4114-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Jhonatan Junior 

Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES 

ACERCA DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. Tendo em 

vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta Comarca e 

pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta. Assim sendo, redesigno a audiência 

para o dia 14 de agosto de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes 

conforme determinado nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 2542-68.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Miranda Paraná, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

 Considerando que restam apenas os denunciados a serem interrogados e 

que estes se encontram recolhidos na Penitenciária Major Eldo de Sá 

Corrêa em Rondonópolis/MT, cancelo a audiência outrora designada neste 

Juízo e determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Rondonópolis/MT, a fim de que refaça o interrogatório dos réus.

Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida com a finalidade de 

intimá-los da audiência que se realizaria neste Juízo independentemente 

de cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 49611 Nr: 1383-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira dos Santos, Thiago Ribeiro da 

silva, Edson Nascimento dos Santos, Jonathan Aparecido da Silva, Jose 

Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135

 (...) RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público às fls. 06/12, 

nos termos em que fora posta em juízo, dando ao réu Edson Nascimento 

Santos, Elizeu Pereira dos Santos, Thiago Ribeiro da Silva e Jonathan 

Aparecido da Silva, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 

33, “caput”, e 35, com causa de aumento de pena prevista no artigo 40, 

inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, assim como no artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código 

Penal, e em face de José Nunes da Silva, em razão da suposta prática do 

crime tipificado no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, vez que 

há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da 

ação penal.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de agosto de 2018, às 10h15min, ocasião em que se tomará 

o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá 

ao interrogatório dos acusados.Caso alguma testemunha de acusação ou 

defesa resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória 

para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem 

como o acusado, para comparecerem a audiência designada.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.De Rondonópolis/MT pra Itiquira-MT, 12 de julho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 1008-94.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAIR LUDWIG, 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: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu de ADAIR 

LUDWING, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 147, 

“caput”, do Código Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; Ele não possui maus antecedentes; Poucos elementos 

foram coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O 

motivo do crime se deu em virtude do desentendimento conjugal, o que o 

não ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; As circunstâncias do 

delito estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento 

e valoração; Não houve consequências mais graves que as já previstas 

na própria tipicidade dos respectivos delitos. Por fim, não pode cogitar 

acerca do comportamento da vítima.Diante de tais ponderações, reputo 

como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de 

ameaça, a fixação da pena-base em 01 (um) mês de detenção.Presente 

acircunstância agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal (crime 

praticado com violência contra a mulher), agravo a pena em 05 (cinco) 

dias, elevando-a ao patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção.Não existem atenuantes.Do mesmo modo, não concorrem 

causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção..Em consonância com o artigo 33, § 2º, c, do CP, o réu deverá 

cumprir a pena em regime aberto.Ante o regime fixado (aberto) e por, 

aparentemente, não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. Como o crime foi praticado com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos termos do Art. 41 da Lei 11.340/2006.O réu 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último endereço 

constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 

980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se, desde 

logo, edital de intimação da sentença, nos termos da lei processual 

penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:1) Lance o nome do acusado no rol dos 

culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de Pena;3) Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com suas devidas identificações pessoais, acompanhada de 

fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da Constituição 

Federal;Cumpra-se com eficiência 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Itiquira, 31 de julho de 2018

Karoline Arruda Bender Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12054 Nr: 329-02.2010.811.0027

 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: Sueli da Luz Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Hospital 

Municipal Osnir Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente, para manifestar acerca do retorno da Carta Precatória de 

fls.143/149, no prazo legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39106 Nr: 207-16.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucely Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Dessa forma, por todo o acima exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão externada na peça acusatória em desfavor do 

acusado JUCELY MARCOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, para o fim de: a) ABSOLVÊ-LO do crime tipificado no art. 129, § 9° 

do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, com relação à vítima 

Helena Moreira Lopes, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP; b) 

DECLINAR da competência para processar e julgar o crime tipificado no 

art. 129, ‘caput’, do CP, em relação à vítima Rosana Freitas Samuleski, para 

o Juizado Especial Criminal desta Comarca, considerando que o mesmo é 

de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se.Nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, COMUNIQUEM-SE às vítimas o inteiro teor desta decisão.

OFICIE-SE aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o respectivo procedimento inquisitivo), CERTIFICANDO-SE 

nos autos. Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações retro, 

REMETAM os autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, para 

processamento e julgamento, providenciando imediata conclusão do feito 

para homologação da transação penal ofertada pelo Ministério Público e 

aceita pelo denunciado em suas alegações finais. CUMPRA-SE, às 

providências. Jauru/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 974 Nr: 313-37.2000.811.0047

 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: Epaminondas de Oliveira Costa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável acostado às fls. 76/79 dos autos, dos 

bens deixados pelo falecimento de Epaminondas da Costa Alecrim, 

inventariados por Epaminondas de Oliveira Costa Junior, atribuindo aos 

que nela figurem os respectivos quinhões, ressalvados eventuais direitos 

de terceiros.Uma vez pagas as custas judiciais, eventualmente existentes, 

na sua integralidade, bem como intimada a Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal para que lhes seja viabilizado o exercício de seus 

direitos fiscais e de crédito, de acordo com a natureza jurídica dos tributos 

que eventualmente se encontrem pendentes, na forma do art. 659, §2.º do 

CPC, EXPEÇA-SE formal de partilha.Após o cumprimento das providências 

acima, REMETA-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31400 Nr: 735-46.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C E de Freitas & Cia Ltda - ME, Cristiano 

Emanuel de Freitas, Eduvirgens da Conceição Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram empreendidas diversas diligências para amealhar 

informação acerca da existência de bens penhoráveis da parte executada 

e todas restaram infrutíferas, com fundamento na Súmula n.º 560 dos STJ, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 108/109 dos autos, para o fim de 

DECRETAR a indisponibilidade de bens da parte executada C. E. DE 

FREITAS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 07.376.801/0001-03 e dos 

corresponsáveis CRISTIANO EMANUEL DE FREITAS, inscrito no CPF n.º 

853.331.741-72 e EDUVIRGENS DA CONCEIÇÃO FREITAS, inscrita no CPF 

n.º 835.944.771-34, estabelecendo como limite de indisponibilidade dos 

bens o valor de R$ 7.768,10 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e 

dez centavos), conforme CDA de fls. 110/111 dos autos. DETERMINO que 

a referida indisponibilidade seja efetivada pelo sistema CNIB (central 

nacional de indisponibilidade de bens).

Uma vez efetivada a indisponibilidade de bens, INTIME-SE a parte 

exequente, mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32408 Nr: 1279-43.2013.811.0047

 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: SMSR, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:a) 

HOMOLOGAR, por sentença, a partilha amigável celebrada nestes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, ficando 

ressalvados direitos de terceiros;b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva com a resolução de seu mérito nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC. EXPEÇA-SE o necessário (formal de partilha/carta de 

adjudicação/alvará), observando os requisitos do art. 655 do CPC, depois 

de certificado o trânsito em julgado e pagas eventuais custas finais 

remanescentes. Em atendimento ao disposto nos artigos 659, § 2° e 662, § 

2°, ambos do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, antes da entrega do formal de partilha, certidão ou carta de 

adjudicação, ao(s) interessado(s).INTIME-SE a parte autora, por seu 

advogado, via DJE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Transitada em julgado e 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as anotações e 
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cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 936-81.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Susana Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, por conseguinte, HOMOLOGO os NOVOS 

cálculos apresentados pelo IMPUGNADO/EXEQUENTE às fls. 176/177, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno a parte impugnada ao pagamento de 

50% das custas e despesas processuais e, diante da impossibilidade de 

compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, 

do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% dos honorários 

sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais, consoante as 

diretrizes traçadas no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 

10% sobre o valor atribuído à impugnação.Saliento, todavia, que a 

exigibilidade de tais verbas em elação à parte impugnada ficará suspensa, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A impugnante ficará isenta do 

pagamento das custas por força da Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de 

Mato Grosso.Destarte, TRANSITADA EM JULGADO a presente, com 

observância ao disposto no artigo 535, §3º, do CPC, com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, EXPEÇA-SE RPV para pagamento dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais e para pagamento do valor 

devido à exequente, a serem dirigidos ao Desembargador Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos da planilha atualiza de 

fls. 176/177, através do sistema e-PrecWeb, remetendo-se, caso 

necessário, os autos ao arquivo provisório, até que seja noticiado o 

pagamento dos valores requisitados.Por fim, anoto que a requisição de 

pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, sendo uma em 

nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, referente aos 

honorários sucumbenciais.Após, com a chegada dos ofícios oriundos do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, DESARQUIVE-SE os autos e 

ABRA-SE vista à parte autora para que requeira o que entender de direito. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31836 Nr: 646-32.2013.811.0047

 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: Genesio Agripino Neiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:OAB/MT 14.554/E, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.630, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464/O, 

Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT0009495O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora GENESIO AGRIPINO NEIVA apresentou pedido de 

expedição da RPV às fls. 135, do acordo homologado na 2ª Instância 

conforme fls.124/125, contudo, apresentou valores divergentes daqueles 

em que foram transigidos.

Com efeito, depreende-se do termo de acordo de fls. 113/115, que a parte 

autora concordou em receber a quantia de R$ 21.260,20 (vinte e um mil 

duzentos e sessenta reais e vinte centavos) referente aos atrasados 

devidos à parte autora, bem como a quantia de R$ 518,48 (quinhentos e 

dezoito reais e quarenta e oito centavos) a titulo de honorários 

sucumbenciais.

Saliente-se, que a sentença homologatória transitou em julgado, consoante 

certificado às fls. 124/125.

Assim, em respeito ao instituto da coisa julgada e ao princípio da 

inalterabilidade da sentença, os quais buscam primordialmente a 

segurança jurídica das decisões e sentenças judiciais, determino a 

EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV, observando-se a 

planilha de cálculos de fls. 114/115, bem o parágrafo retromencionado, ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, via sistema e-PrecWeb.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32803 Nr: 132-45.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do excesso reconhecido na impugnação, com a 

ressalva de que fica suspensa sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial, para que seja elaborado cálculo das parcelas 

atrasadas, devendo ser observado as diretrizes fixadas neste decisium, 

ou seja, expurgar dos cálculos as parcelas que a autora recebeu 

administrativamente entre o período de 09/09/2010 à 31/12/2010 e 

16/11/2012 à 16/01/2013; fazer incidir juros e correção monetária nos 

termos do acórdão de fls. 128/129, porquanto, nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. Aportado aos autos a planilha de cálculos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-as de que a inércia será interpretada como anuência tácita aos 

cálculos da Contadoria Judicial.Decorrido o prazo, VOLTEM os autos 

conclusos para homologação e expedição dos ofícios requisitórios, ou 

apreciar eventuais impugnações das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33138 Nr: 452-95.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Egydia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a procuradora KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

substabeleceu SEM RESERVA de poderes que lhe foram conferidos em 

procuração ad judicia à advogada VERA LUCIA NOVAK, que por sua vez, 

substabeleceu referidos poderes à douta advogada BEATRIZ VIEIRA 

BITENCOURT, DETERMINO a exclusão das advogadas substabelecentes 

dos cadastros do sistema apolo, com a consequente inclusão da nova 

procuradora.

Lado outro, diante do trânsito em julgado da sentença que homologou a 

liquidação dos cálculos no bojo dos Embargos à Execução, cujas cópias 

foram transladadas para o presente feito (fls. 160/163), DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora às fls. 175/176, para tanto, determino a 

EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV, observando-se a 

planilha de cálculos das fls. 164/165, as quais deverão ser encaminhadas 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, via sistema e-PrecWeb.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 
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patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 500-25.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lancordário Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade à parte autora LANCORDÁRIO SOUZA 

LIMA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento 

das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do ajuizamento 

da ação (10/07/2012), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício, concedo a 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Autarquia 

requerida, caso ainda não tenha feito, implante o benefício previdenciário 

no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa decisão, sob pena 

de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas atrasadas 

deverão ser CORRIGIDAS pelo INPC, observando-se os seguintes 

critérios: a) Antes da Lei nº 11.430/2006: devem ser aplicados os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal b) Depois da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, deve incidir o 

INPC.IV. Quanto aos JUROS DE MORA, no período POSTERIOR à vigência 

da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009). ANTES da Lei nº 11.960/2009: 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples (art. 3º do DL 2.322/87), nos termos do 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1875 Nr: 141-27.2002.811.0047

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salto Jauru Energética S/A. - SAJESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Tadeu Ávila de Aguiar, Marília Ávila de 

Aguiar, Mariaide Ávila de Aguiar Sampaio, Walter Ávila de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Lucineide de Oliveira - OAB:DF-4775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências necessárias junto 

a Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de obter o extrato detalhado de todas as movimentações 

efetivas na conta judicial n.° 4200106784284, vinculada ao presente feito.

Após. REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, às providências.

 Jauru/MT, 06 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33347 Nr: 645-13.2014.811.0047

 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 Balbino Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 (...) a)INTIME-SE o perito, com as advertências legais (art. 156, § 5º, art. 

157, do CPC), 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, assegurando aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, do CPC), 

assim como a fim de que apresente contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, III), agende data, hora e local para realização do exame 

médico, fornecendo ao juízo tais informações no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, do CPC).b) INTIME-SE as 

partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos (art. 

465, § 1º, I, II e III, do CPC), dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas, da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento (art. 469, do CPC). c)Apresentado(s) no prazo 

acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a 

serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado 

cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser necessário, 

autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso físico, ou o 

envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 587-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da documentação acostada às fls. 102/118 dos 

autos, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifeste, requerendo o que entender pertinente.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, às providências.

 Jauru/MT, 06 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42351 Nr: 1705-50.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvério Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha e da vitima, na forma 

requerida pelo Ministério Público para que surtam os seus jurídicos efeitos. 

Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 
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circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual. Nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo o 

prazo de cinco dias para a defesa técnica apresentar memoriais. Abra-se 

vista. Após, volvam-me conclusos. Não havendo alegações de nulidades. 

Saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 029/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MM. Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas 

atribuições legais, e

CONSIDERANDO que responde pela Vara Única Judiciaria, Juizado 

Especial, Diretoria do Foro e Cartório Distribuidor desta Comarca, o que 

revela considerável volume processual e de trabalho a ser realizado;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Correição Geral Ordinária na Vara Única Judiciaria, 

Juizado Especial, Diretoria do Foro e

Cartório Distribuidor desta Comarca de Juscimeira, pelo período de 30 

(trinta) dias, com início a partir do dia 13/8/2018, às 13h00, sem prejuízo do 

normal funcionamento dos serviços executados nos respectivos 

departamentos, podendo o período ser estendido, caso seja necessário.

Art. 2º Designara Senhora Aparecida Lucinda Nunes, Assessora de 

Gabinete II, para secretariar os trabalhos correcionais.

Art. 3º Convidar as autoridades constituídas, representante do Ministério 

Público, advogados, estagiários, serventuários e o público em geral, a 

apresentar no recinto do fórum e em horário de expediente, caso queiram, 

qualquer tipo de reclamação, sugestão, crítica ou elogio nos serviços 

relativos à justiça e pertinente à este Juízo.

Art. 4º Determinarà senhora Gestora Judiciária da Secretaria da Vara 

Única, que requisite a devolução de todas as ações com carga fora do 

prazo legal, para que estejam à disposição para a correição e, de igual 

forma, a colaboração valorosa de todos os servidores.

Art. 5º Encaminhe-secópia desta à Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e ao Presidente da Subsecção da OAB de Juscimeira.

Art. 6º Publique-se.Cumpra-se. Providencie a publicação desta portaria 

nos principais locais de acesso ao público no átrio do fórum.

Juscimeira, 10 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito-Diretor do Foro

 

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48202 Nr: 27-18.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIORLAN NONATO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 CERTIFICO e dou fé que, em contato com a Comarca de Conceição do 

Araguaia - PA, a servidora Aline informou que a Carta Precatória para 

intimação do Réu para a sessão de Tribunal de Júri foi distribuida sob o 

número 0007.945-93.2018.814.0017, sendo cumprida, porém não 

localizado, apenas seu irmão de nome Pedro, que informou que Réu foi 

morar em Floresta do Araguaia, sem precisar o endereço. CERTIFICO 

ainda que foi informado que o Irmão do Réu ficou de avisá-lo da Sessão, 

e, para finalizar, solicitei a devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63833 Nr: 853-05.2014.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72327 Nr: 873-88.2017.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME, GILMAR 

GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de 

fls.40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65433 Nr: 493-36.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre o novo endereço da Requerida, 

consignando que o endereço localizado, via busca nos Sistemas, é o 

mesmo apresentado anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62451 Nr: 1133-10.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de 

fls.111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73286 Nr: 1395-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodi Machado, SIDNEY ANSELMO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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$ 50,00 (cinquenta reais), CENTRO e SETOR INDUSTRIAL, 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49064 Nr: 889-86.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 145, redesigno a solenidade para a data de 

26/10/2018 às 15H10MIN.

Intime-se pessoalmente o requerente para prestar depoimento pessoal, 

sob as penas da lei. Saem os presentes intimados. Intimem-se o advogado 

da parte autora e eventuais testemunhas arroladas.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71699 Nr: 524-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPDC, RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

representação, ABSOLVENDO os representados Railson Passos de 

Castro e Antônio Ronilson Passos de Castro, o que faço com fundamento 

no art. 386, IV, do CPP.Sem custas.Publicação em audiência. Registre-se e 

intimem-se os adolescentes. Saem os presentes intimados.Certificado o 

trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66627 Nr: 1017-33.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SALES JUNIOR, VALDEMAR 

RAFAEL DA SILVA, MARIA NEIDA MAZEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autor é, para, em 15 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

196____;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63193 Nr: 332-60.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à (fl. 52/53), tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13/09/2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fl. 05), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 21 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67555 Nr: 55-73.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de habilitação do assistente de acusação uma vez que as 

vítimas reconheceram o advogado como seu representante, conforme 

assinatura abaixo, ficando condicionado o deferimento à juntada da 

procuração da terceira vítima, Sr. Lucas, para a qual concedo o prazo de 

10 dias. Ademais, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido e a Defesa não se opôs à habilitação.

Com relação ao pedido de juntada do vídeo sobre o acidente e de 

endereço da testemunha Claudiney Francisco de Oliveira, defiro o prazo 

de 10 dias para a juntada.

À Secretaria para que altere a representação do réu no sistema, uma vez 

que ainda consta como advogado o Dr. Diego Gutierrez de Melo.

Defiro o pedido, sai o assistente de acusação intimado do prazo de 10 

dias para juntar o prontuário médico e documentos do INSS.

Indefiro o pedido, considerando, conforme bem mencionado pelo MP, que a 

expedição de carta precatória não interrompe a instrução processual, não 

dando azo ao adiamento de audiência, bem como, não visualizo prejuízo à 

Defesa, uma vez que já tem conhecimento dos fatos e terá oportunidade 

de se manifestar nos autos, em alegações finais, bem como em eventual 

segunda fase do procedimento.

Encerrada a instrução processual, aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias, bem como o endereço da testemunha Claudiney. Após, 

expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Claudiney.

Em seguida, com o retorno das cartas, vista às partes para alegações 

finais, no prazo legal de forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 20h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 07 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72471 Nr: 212-69.2018.811.0111

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY PESQUEIRA BERTOLIM, ODETE NELCI 

BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 cumprimento 

do mandado devendo juntar aos autos a guia recolhida e, tendo em vista 

que a guia anteriormente anexada aos autos é da Comarca de Campo 

Verde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 19-88.2017.811.0111

 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): ROSANGELA SCHUSTER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 2164-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Dessa forma, diante da situação econômica do indiciado, DEFIRO o pedido 

de redução do pagamento da fiança, fixando o valor correspondente a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais).Outrossim, fixo as medidas 

cautelares nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sendo 

elas:1) comparecimento bimensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades (CPP, 319, I);2) não mudar de endereço sem autorização do 

Juízo (CPP, 319, IV);3) não se ausentar da Comarca por mais de 10 (dez) 

dias sem comunicar previamente o Juízo.Recolhido o valor da fiança, 

expeça-se o competente alvará de soltura em favor do flagrado, 

colocando-o em liberdade, se por outro motivo não for necessária a sua 

permanência na prisão.Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Cumpra-se.Matupá/MT, 09 de agosto de 2018.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-15.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a convocação da Conciliadora desta Comarca para 

participar do curso "Módulo Teórico do Curso de Capacitação Básica em 

Técnicas de Mediação Judicial", que se realizará nos dias 13 a 17 de 

agosto de 2018, em Cuiabá-MT, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-82.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TURATTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS FELIX VIANA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a convocação da Conciliadora desta Comarca para 

participar do curso "Módulo Teórico do Curso de Capacitação Básica em 

Técnicas de Mediação Judicial", que se realizará nos dias 13 a 17 de 

agosto de 2018, em Cuiabá-MT, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente aprazada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-22.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JUANITA BISPO DE ALMEIDA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista a convocação da Conciliadora desta Comarca para 

participar do curso "Módulo Teórico do Curso de Capacitação Básica em 

Técnicas de Mediação Judicial", que se realizará nos dias 13 a 17 de 

agosto de 2018, em Cuiabá-MT, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-78.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FREITAS CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO)

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a convocação da Conciliadora desta Comarca para 

participar do curso "Módulo Teórico do Curso de Capacitação Básica em 

Técnicas de Mediação Judicial", que se realizará nos dias 13 a 17 de 

agosto de 2018, em Cuiabá-MT, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-74.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista a convocação da Conciliadora desta Comarca para 

participar do curso "Módulo Teórico do Curso de Capacitação Básica em 

Técnicas de Mediação Judicial", que se realizará nos dias 13 a 17 de 
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agosto de 2018, em Cuiabá-MT, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h55min.

Comarca de Nobres

Comarca de Nobres

Portaria

PORTARIA Nº 35/2018/DF

 O EXCELENTÍSSIM O SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, 

MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC

 CONSIDERANDO que o servidor CARMELINDO REI DA SILVA, matrícula 

4111, Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Geral, usufruirá férias 

regulamentares, no período de 04/09/2018 a 13/09/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor PAULO CEZAR DE BRITO, matricula 3433, efetivo, 

Técnico Judiciário PTJ, para, sem prejuízo de suas funções, exercer a 

Função de Gestor Geral em Substituição, no período de 0 4/09/2018 a 

13/09/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nobres, 08 de agosto de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41175 Nr: 1061-03.2012.811.0030

 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 Sarjobe Firmino- ME, José Ariovaldo 

Monteiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte executada para manifestar acerca da 

petição de fl. 108 e documento que a ela anexada no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53374 Nr: 120-14.2016.811.0030

 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): Jose Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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 a efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça conforme requerido pelo Juízo Deprecado no 

ofício anexado à Ref: 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 1329-67.2006.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Páscoa Roman, Juliano Alberto Roman, Marcelo 

Luiz Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio dos Anjos Prado, Maurozinho Sebastião 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Matheus Cássio Lopes de Lima - OAB:19495, Valdecir 

Errera - OAB:N. 3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Hernani Zanin - OAB:11770/MT, Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:30236-RJ, Marcelo Joventino Coelho - OAB:911.093-RJ

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/embargada para manifestar acerca 

dos embargos de declaração apresentados, bem como a manifestação de 

fls. 1640/1641 e documentos que a instruem, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70305 Nr: 3259-37.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45285 Nr: 1139-26.2014.811.0030

 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: Marcela Bernardina da Silva, Leide José da Silva Dias, 

Olavo José da Silva Filho, Davi José da Silva, Angelica Jose da Silva 

Souza, Ivania José da Silva, Lucas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ribeiro da Costa - 

OAB:20820, EUSIMARA RIBEIRO SILVA - OAB:12663, Jean Cláudio 

Rodrigues Silva - OAB:22237, Rudimar Rommel - OAB:8238-B, 

Thiago de Moraes Fávero - OAB:24454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14448 Nr: 811-43.2007.811.0030

 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: Erlita de Almeida Queiroz Villagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Velasco Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6.522, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259, 

José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a indicar os dados necessários para 

expedição do alvará, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40753 Nr: 586-47.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 496 de 575



 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Construções Civis Ltda - ME, Terencio 

Argemiro de França, Wagner Dias da Silva, Marilene Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Tertuliano 

Rodrigues Junior - OAB:12819

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. retro.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que requerida o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 799-92.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Carvalho de Souza, Eliete Carvalho de Souza, 

Maria José Martins de Carvalho, Enohag Carvalho de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uniprof - Cooperativa de Engenheiros 

Agrônomos e Profissionais Liberais, Ciriaco Simpliciano da Silva, Santino 

Paes do Nascimento, Maurílio da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259, José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Petan Toledo Pizza - 

OAB:17.750-A

 DESPACHO

Vistos etc.

 Proceda com a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença, bem como certifique se há documentos pendentes de juntada.

 Após, conclusos.

 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.: 41033 Nr: 902-60.2012.811.0030

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de M. Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:MT - 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que manifeste em relação aos documentos 

juntados, às fls. 158/239 e 242/257, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-90.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR JOAO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 21/11/2018, às 12:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-94.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

L A P DA ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO)

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R A FURUKUWA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADD HAEG MACIEL OAB - MT0009766A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Tendo em vista o teor da certidão de Id. 

14524528, no sentido de que a parte executada não foi devidamente 

intimada da decisão de Id. 1345997, determino que intime-se a parte 

executada, através de seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da 

obrigação imposta na sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa no 

percentual de 10%, conforme o art. 523 do CPC ou oferecer bens a 

penhora suficientes a garantia da dívida. Destaco que de acordo com o 

enunciado 97 do FONAJE, a multa disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 

é aplicável no juizado especial, contudo, não se aplica os honorários 

advocatícios. Não havendo pagamento do débito, certifique-se e 

conclusos para análise dos demais pedidos. Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42544 Nr: 92-72.2018.811.0031

 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: FORGHIERI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENALDO ALVES MACENA, VALDINEY 

FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDENIR GRIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO GONÇALVES AGUIAR - 

OAB:23875/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por FORGHIERI TRANSPORTES 

E COMÉRCIO DE CEREAIS, em face de GENALDO ALVES MACENA, 

VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA E VALDENIR GRIGIO, no qual visa o 

desbloqueio do bem: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 709, ANO E 

MODELO 1989/1989, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PLACAS: 

LJX-4393, de Rondonópolis-MT, o qual foi constrito via RENAJUD no 

processo de código 30512.

Em consulta ao processo de código 30512, o qual deu origem a constrição 

impugnada, verifica-se que as partes de referidos autos fizeram acordo 

no qual concordaram com o desbloqueio do aludido bem, o qual já foi 

homologado por sentença que transitou em julgado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, vislumbro que a parte embargante visa tão somente 

o desbloqueio da constrição do bem realizado via RENAJUD, a qual já foi 

determinada nos autos 30512, fato que se faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas. Isento de honorários.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.
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DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44374 Nr: 985-63.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Jamil Fayad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristovão Rocha - 

OAB:17.811/MT, Gustavo Martins Gerlach - OAB:17101

 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$ 

142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), para 

cumprimento da carta precatória, referente à citação e intimação do 

requerido, por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 2-64.2018.811.0031

 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: Fabiana de Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R DE SOUZA UCHOA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, Andre Luiz Uchoa - OAB:57271/OAB PR

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pela parte 

reconvinte.Prosseguindo, 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.Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41218 Nr: 1167-83.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubilan Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante o teor da certidão de ref 21, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

e na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

recolher as custas, conforme parcelamento deferido e promover o que lhe 

compete.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e tornem-me 

conclusos para sentença – cód. 36.

Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 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: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil CIA. De Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de ref. 59. Assim, cumpra a secretaria com as 

seguintes providências:

a) Remetam-se os autos à conciliadora, com o escopo de que redesigne 

audiência preliminar no presente feito;

b) Designada nova data de audiência de preliminar, intime-se as partes.

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 123-29.2017.811.0031

 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: José Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da 

correspondência devolvida de ref. 16, devendo indicar o endereço correto 

da requerida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito em relação à mesma.

Aportando aos autos o endereço correto, cite-se a requerida, nos termos 

em que determinado no despacho inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41957 Nr: 1610-34.2017.811.0031

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdGC, AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Anthero Silveira de 

Souza Bueno Schober - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Luiz Anilton Gonçalves - OAB:MT 23502-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com o fim de 

confirmar a liminar e DESTITUIR O PODER FAMILIAR de LUCIDE DA GUIA 

CAMPOS e ADRIELE DA SILVA SANTOS sobre os menores João Lucas da 

Silva Campos, Izabela Gabriela da Silva Campos, Ana Carolina da Silva 

Campos e Débora Vitória da Silva Campos, todos qualificados nos autos. 

Com efeito, declaro extinta o presente feito com resolução do mérito, 

conforme art. 487, I, do CPC.Isento de Custas processuais.Incabível a 

condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do Ministério Público, ante a vedação constitucional que dispõe o art. 

128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, remeta-se cópia desta sentença aos autos de 

código 38875 e cumpra-se os procedimentos observados no art. 720 da 

CNGC/MT.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 333-17.2016.811.0031

 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: JOSÉ CARLOS CAETANO MEIRA, CYNTIA RAYZA 

FONSECA DE SÁ, CRISTOVAN FERREIRA DE SÁ, Sivaldo Ferreira de Sá, 

CLEUDINEI BARBOSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desarquivamento do feito, sob o argumento de que 

o termo de guarda do menor, foi expedido antes da alteração da 

paternidade do seu nascimento, sendo necessária a sua retificação.
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Instado a se manifestar o Ministério Público concordou com o pedido (ref. 

44).

DECIDO.

Compulsando os autos, percebe-se que pelo acordo firmado entre as 

partes, ocorreu alteração quanto a paternidade do menor Caio Vinícius, 

sendo que o termo de guarda expedido em favor de seus avós se deu 

antes da alteração de seu assento de nascimento.

Assim, defiro o pedido de ref. 37, para determinar que seja expedido novo 

termo de guarda do menor CAIO VINÍCIUS DE SÁ MEIRA, filho de CYNTHIA 

RAZYA FONSECA DE SÁ e JOSÉ CARLOS DE CAETANO MEIRA, em favor 

de seus avós maternos SIVALDO FERREIRA DE SÁ e CRISTOVAN 

FERREIRA DE SÁ.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10770 Nr: 460-28.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudson da Silva Figueiredo, Aroldo da Cruz 

Dourado, Marly da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 Vistos.

Em que pese à apresentação de alegações finais pela defesa dos réus, 

verifica-se dos autos que a instrução processual ainda não foi concluída, 

razão pela qual determino o desentranhamento da peça de ref. 181, para 

evitar tumulto processual.

 Outrossim, intime-se o advogado dativo nomeado, para que informe se irá 

insistir na testemunha Edson Rodrigues da Silva (a qual sofreu um AVC, 

conforme atestado nos autos), ou para que requeira o que entender de 

direito sobre a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Sem prejuízo, designo, desde já, audiência para conclusão da instrução 

para o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2018, às 16:30 horas.

Intimem-se os acusados e o Defensor dativo nomeado.

Dê-se ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40996 Nr: 1096-81.2017.811.0031

 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 JOSÉ DE QUADROS BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1096-81.2017.811.0031-Cód. 40996

 E S P É C I E :  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 JOSÉ DE QUADROS BATISTA MARTINS

PARTE RÉ: YMPACTUS COMERCIAL LTDA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Ympactus Comercial Ltda, CNPJ: 

11669325000188, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av.: Nossa Senhora da Penha, Nº 356, Bairro: Praia do Canto, 

Cidade: Vitoria-ES, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, querendo 

no prazo de 15(quinze) dias, apresente contestação sob pena de 

presunção de veracidade das informações fornecidas pela parte 

exequente; contados da expiração do prazo deste edital.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação cautelar preparatória ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., 

Carlos Roberto Costa, Lyvia Mara Campista Wanzer, Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Mathew Merril, sob os fundamentos a seguir 

sintetizados. Alega o requerente que a primeira requerida tem nome 

fantasia Telexfree e seu objeto é "a divulgação, intermediação e 

agenciamento de negócios, desenvolvendo uma rede de divulgadores", 

referente aos serviços de telefonia VOIP, prestados pela empresa 

Telexfree INC, esta última com sede em Boston (Estados Unidos). Sustenta 

que, a despeito da primeira requerida afirmar que cumpre seu objetivo 

social através de marketing multinível, construiu em verdade uma "pirâmide 

financeira" ou "esquema Ponzi" que, ao contrário do primeiro, tem por foco 

o recrutamento de pessoas e não a comercialização de produtos ou 

serviços.

DESPACHO: Vistos. I - DEFIRO o pedido de citação por edital, com prazo 

de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do CPC. Às providencias. Eu, 

Bethania Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei.

 Nortelândia - MT, 18 de junho de 2018.

Ivete Souza Figueredo Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

 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 para que proceda o recolhimento das custa e 

taxas judiciárias para distribuição da carta precatória expedida com a 

finalidade de citação da requerida, na comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 149 Nr: 40-19.1994.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeli Policiano Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte EXEQUENTE para que proceda o recolhimento das custa e 

taxas judiciárias para distribuição da carta precatória expedida com a 

finalidade de citação e intimar a executada, na comarca de Nobres-MT.

 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:

 Intimo a parte REQUERENTE para que proceda o recolhimento das custa e 

taxas judiciárias para distribuição da carta precatória expedida com a 

finalidade de citação e intimação da parte requerida, na comarca de Nova 

Mutum - MT.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61566 Nr: 1245-60.2018.811.0090
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para:b.1) CONCEDER a 

separação de corpos às partes, devendo a parte ré deixar o imóvel do 

casal no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 1.562 do Código Civil 

c.c. os arts. 301, 519 e 536, § 1º, do NCPC;b.2) CONCEDER a GUARDA 

PROVISÓRIA de JHENIFER ALMEIDA DE LIMA E EMANUELY ALMEIDA DE 

LIMA à genitora ROSINEIDE AUBRI DE ALMEIDA, e, com isso, FIXO os 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 50% (trinta por cento) do salário mínimo, 

atualmente R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, odontológicas, 

farmacêuticas, laboratoriais e materiais escolares, nos termos do art. 300 

do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISAnote-se o segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a 

envolver pedido de alimentos (art. 189, inciso II, do NCPC).Lavre-se os 

respectivos termos de guarda provisória.Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 15H00.Cite-se a parte requerida, intimando-a a pagar os alimentos 

provisórios e a comparecer à audiência designada, acompanhada de 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se a parte autora, 

advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção e arquivamento 

do processo. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45275 Nr: 667-10.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

O executado foi citado e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar 

nos autos, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 

do NCPC.

Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado à fl. 32.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 

CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC..

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 840-97.2013.811.0090

 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: JMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD, JND, JRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 17.759, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 15342

 Vistos.

RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, 

uma vez que a parte autora é assistida por advogado(a) dativo(a).

CERTIFIQUE a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade das 

contestações apresentadas.

Em seguida, intime-se o(a) advogado(a) da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente a impugnação às 

contestações.

DEFIRO o pleito da parte autora à fl. 62.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte requerida JAIME ROBERTO DUARTE nos cadastros e 

sistemas virtuais disponíveis (BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec 

e Siel), expedindo-se, inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel 

Claro, Oi, Tim e Vivo e às concessionárias de serviço público Energisa e 

Águas de Canaã, caso a parte requerente tenha pleiteado, a fim de 

viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte requerida diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte requerente para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50122 Nr: 829-97.2015.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e DETERMINO ao inventariante que:a.1) Proceda com o 

depósito em juízo dos valores provenientes do arrendamento da Fazenda 

São Francisco, de acordo com os contratos juntados nos autos Código 

49377, no prazo de 30 (trinta) dias;a.2) Abstenha-se de contrair novos 

contratos de arrendamento sem a consonância dos demais herdeiros; a.3) 

Preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo sob pena de remoção e 

aplicação de multa de até 3% (três por cento) do valor dos bens 

inventariados, nos termos do art. 618, incisos II e VII, c.c. o art. 622, inciso 

V, e art. 625, todos do NCPC.b) DEFIRO a instauração em apenso do 

incidente de remoção de inventariante, nos termos do art. 622, incisos III, V 

e VI, c.c. o art. 623, parágrafo único, do NCPC;c) DETERMINO a inclusão 

de todos os herdeiros e da meeira no polo ativo da demanda, nos termos 

do art. 113, inciso I, c.c. o art. 114 do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISApensem-se a este feito os autos Códigos 49377 e 

47985.Desentranhem-se as petições de Refs: 35 e 41, autuando-as e 

distribuindo-as como pedido de remoção de inventariante, autos que 

também deverão ser apensos a este feito, nos termos do art. 623, 

parágrafo único, do NCPC.Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a 

constar o nome de todos os herdeiros e da meeira REGINA FÁTIMA DA 

COSTA SAKAMOTO, efetivando-se as demais alterações no Cartório 

Distribuidor, incluindo o patrono devidamente constituído (Ref: 13).Cite-se 

e intime-se a meeira Regina Fátima da Costa Sakamoto para que requeira o 
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que de direito.Intime-se o inventariante.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 958-73.2013.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DA SILVA BERNACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR BORGES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestar 

acerca do oficio de p. 169.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67808 Nr: 955-47.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente 

alegações finais na forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72234 Nr: 123-43.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FORNAZIERI PICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação Aposentadoria Rural por Idade 

ajuizada por LUZIA FORNAZIERI PICON em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Portanto, a requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do 

artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos 

termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 a Sra. LUZIA FORNAZIERI 

PICON, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo em 15/10/2016 (fl. 13).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65474 Nr: 1335-07.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Bento Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação de Pensão por Morte ajuizada por 

GENI BENTO GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da pensão por morte, por exercício de 

atividade rurícola do cônjuge falecido, no valor de um salário mínimo, da 

data do requerimento administrativo (28/07/2016, fl. 41) e, por 

conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69280 Nr: 106-41.2016.811.0091

 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: Durcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista trata-se de ação em que idoso residente em zona rural 

pleiteia benefício previdenciário, e que, sabidamente, o acesso à região, 

além de longínquo, é dificultoso, reputo, por medida de prudência e em 

prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o 

princípio processual da primazia do mérito, ser o caso de redesignação do 

ato par ao dia 26 de setembro de 2018, às 15h40.

Ressalte-se que o comparecimento das testemunhas à audiência deverá 

ser promovido pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 

455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72313 Nr: 183-16.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação que Maria do Carmo da Silva 

Santos move em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

objetivando a concessão de Pensão por Morte Rural. Desse modo, não 

tendo sido demonstrada a dependência econômica da parte autora em 

relação ao seu marido, não há como deferir o benefício pleiteado. Em que 

pesem os documentos que acompanham a inicial, não foram capazes de 

comprovar de forma inconteste o direito invocado, mormente quando 

cotejados com os argumentos da requerida em contestação, que aponta 

em sentido contrário. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, não autorizam o deferimento do 

pleito formulado pela requerente. Portanto, a requerente não faz jus à 

pensão por morte, nos termos do artigo 16, inciso II, parágrafo 4° da Lei nº 

8.213/91, pois não restaram preenchidos os requisitos legais. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando 

suspensa a cobrança, pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça 

(art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68310 Nr: 1274-15.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente 

alegações finais na forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 189-09.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Vindilino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Antunes de Araújo - 

OAB:16332

 Código 32817 - Autos n. 189-09.2006.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por JOSÉ 

CARLOS VINDILINO em face UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL. 

Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

devendo o processo retomar o curso regular pelo saldo remanescente, 

após a exclusão dos valores referentes as CDA 12 2 03 001573-90 e 

CDA 12 6 03 000636-89, já que inexigíveis. Superada a exceção de 

pré-executividade, a execução deverá ser suspensa em razão do 

requerimento expresso da Fazenda Pública. Dessa forma, intime-se da 

presente decisão. Certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição. Sem condenações, por se tratar de 

incidente processual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 1522-83.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shallon Materiais para Construção e Produtos 

Agropecuários LTDA-EPP, Elaine Márcia da Silva, José da Silva Pereira, 

Antonio Amaral Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63653 - Autos n. 1522-83.2012.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por ANTÔNIO 

AMARAL FERNANDES em face FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Logo, embora não se trate de prescrição e sim de decadência, 

a exceção de pré-executividade merece acolhimento, já que é matéria de 

ordem pública. Diante disso, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, 

com fundamento nos art. 156, inc. V do CTN, bem como no art. 487, inc. II 

do CPC, e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sucumbente, condeno a exequente a restituir eventuais custas e 

despesas processuais antecipadas pelo executado, bem como a pagar 

honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa, fixados 

esses em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitada em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias. Sobrevindo recurso intime-se o 

recorrido para as contrarrazões no prazo legal. Após remeta-se ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT com as nossas homenagens. 

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38004 Nr: 1115-82.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Issao Morita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação dos advogados de defesa para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informem o atual endereço do acusado José 

Aparecido Issao Morita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36214 Nr: 668-31.2008.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Impulsiono os autos para intimação do executado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, deposite o valor dos honorários periciais apresentado na 

proposta pelo perito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77488 Nr: 1174-55.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta-MT- 6ª Vara, Banco Bradesco 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Coser - OAB:OAB/MT 

5.915-B, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/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 cada) = 01 - ATO DE 

CITAÇÃO.

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 588-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por idade 

ajuizada por BENEDITO ANTONIO LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando 

suspensa a cobrança pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça 

(art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 935-22.2016.811.0091

 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: M A J Dos Santos Marth, Maria Aparecida Jesus dos 

Santos Marth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Outrossim, digam as partes, no mesmo prazo acima assinalado, acerca 

do interesse ou não na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69276 Nr: 102-04.2016.811.0091

 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: José Maria Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista trata-se de ação em que idoso residente em zona rural 

pleiteia benefício previdenciário, e que, sabidamente, o acesso à região, 

além de longínquo, é dificultoso, reputo, por medida de prudência e em 

prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o 

princípio processual da primazia do mérito, ser o caso de redesignação do 

ato par ao dia 26 de setembro de 2018, às 15h.

Ressalte-se que o comparecimento das testemunhas à audiência deverá 

ser promovido pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 

455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1838-57.2016.811.0091

 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: Sindoval Francisco Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por SINDOVAL FRANCISCO 

SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. 

SINDOVAL FRANCISCO SOARES, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

em 08/08/2016 (fl. 29). Outrossim, CONCEDO ao requerente SINDOVAL 

FRANCISCO SOARES a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a 

implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O 

direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em 

probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade inserta no 

§ 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de 

não cumprir a excelsa missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 

144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72266 Nr: 145-04.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Maria Albring

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural 

com Pedido de Liminar ajuizada por ELAINE MARIA ALBRING em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Portanto, o requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 a Sra. ELAINE 

MARIA ALBRING na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do requerimento administrativo em 12/09/2016 

(fl.16/17). Outrossim, CONCEDO a requerente ELAINE MARIA ALBRING a 

TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no 

prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena 

de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que 

nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69119 Nr: 22-40.2016.811.0091

 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: Julio Cezar Peruzzo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69119 - Autos n. 22-40.2016.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada 

(Saúde) ajuizada por JULIO CEZAR PERUZZO DE OLIVEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES – MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Passo a 

sanear o feito. 1 DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS 

PROCESSUAIS Concorrem os pressupostos processuais e estão 

presentes as condições da ação. A inicial preenche os requisitos legais. 

Os fatos e fundamentos estão pormenorizados no bojo da inaugural, de 

modo que o pedido e a causa de pedir estão expressos e inteligíveis sem 

maiores dificuldades. 2 DOS PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como ponto 

controvertido: O fornecimento, pelos demandados, dos meios e recursos 

necessários para o tratamento fora do domicílio do autor. Logo, o ponto 

controvertido é o próprio mérito. 3 DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA O ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373, incisos I e II, 

do CPC. 4 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Digam as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do interesse ou não na realização da audiência 

de conciliação. 5 DOS REQUERIMENTOS DAS PARTES Outrossim, indefiro 
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o pedido de fls. 93, por não entender que seja caso para tal medida, uma 

vez que não houve utilização de palavras de baixo calão, tampouco 

atribuição de fatos reprováveis aos sujeitos do processo, muito embora a 

construção das frases possa ter despertado tal sentimento na requerente. 

Dou o feito por saneado. Assim, face ao que se tem nos autos, intimem-se 

as partes para, querendo, complementarem as provas que ainda 

pretendem, indicando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso requeiram produção de 

prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 10 (dez) dias para que 

as partes apresentem rol de testemunhas. Ou, se for o caso, digam as 

partes sobre eventual julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 8 de 

agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60453 Nr: 286-96.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdOP(E

 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:

 Código 60453 – Autos n°: 286-96.2012.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por RAIZA GARCEZ 

PINTO, representada por sua genitora SELMA GARCEZ RIBAS, em face do 

espólio de ANTÔNIO TADEU DE OLIVEIRA PINTO, representado pelo 

inventariante PAULO CÉSAR MEDEIROS, todos qualificados nos autos. No 

caso em comento, o de cujus em vida jamais se viu obrigado por acordo, 

sentença ou outro meio hábil a pagar alimentos à exequente, o que 

também não se concebe seja concedido após o termo final de sua 

existência terrena. Logo, não há inadimplemento imputável ao espólio, 

porquanto não há norma jurídica que lhe atribua qualquer 

responsabilidade. Dessa forma, à toda evidência, o processo jamais 

atingirá sua finalidade em razões dos vícios apontados. Não há 

inadimplemento imputável ao espólio, porquanto não há norma jurídica que 

lhe atribua a responsabilidade alimentar nesse caso. Com esteio na 

doutrina e jurisprudência acima colacionadas, entendo que há ilegitimidade 

passiva do espólio em figurar como demandado no presente feito, afora 

as discussões acerca da validade do negócio jurídico celebrado pelo 

inventariante do espólio e a conjugue supérstite. Por conseguinte, com 

arrimo nos artigos 925, 354 e 485, VI todos do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o autor nas custas 

remanescentes e honorários advocatícios os no importe de 10% do valor 

atualizado da causa, ficando suspensa a cobrança pois a parte é 

beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Levante-se a 

penhora realizada. Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 8 de 

agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 1616-26.2015.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Garcia de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Machado Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032

 Código 68843 – Autos n. 784-03.2009.811.0091

Vistos em correição.

Considerando a petição retro, desconstituo o defensor dativo Dr. Adriano 

Augusto da Silva, inscrito na OAB/MT sob o nº 15.993, e nomeio a 

advogada Kamila Moura Santos, OAB/MT n. 24.032/O, para patrocinar os 

interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeado para apresentar 

contestação no prazo legal.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71549 Nr: 1574-40.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71549 - Autos n. 1574-40.2016.811.0091 Decisão No mais, 

trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido de liminar inaldita 

altera parte, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de 

EDIVALDO NUNES DE ARAUJO ME, ambos qualificados nos autos. Ante o 

exposto, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o veículo ser 

depositado em mãos do representante do depositário informado pelo autor, 

que será responsável pelo bem na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais deverão 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Intime-se a parte autora, 

para que, em 05 (cinco) dias, decline o nome, a qualificação e o telefone 

de preposto da instituição financeira, que assumirá a função de 

depositário, bem como o endereço do depósito. Em caso de transcurso in 

albis deste prazo, nomear-se-á depositário fiel do bem apreendido ao 

próprio devedor. Com a resposta positiva da credora, expeça-se o 

competente mandado de busca e do veículo (e dos respectivos 

documentos), devendo o bem ser depositado em mãos apreensão da 

pessoa indicada, lavrando-se o respectivo termo. Autorizo o Senhor 

Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo com o que 

prevê os artigos 172, §2º, 461, §5º e 842, §1º do Código de Processo 

Civil, bem como a requisitar força policial para execução da medida, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 7 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 249-35.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, RFM, NF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 62094 – Autos n. 249-35.2013.811.0091

Vistos, etc.

Ante a maioridade civil dos alimentantes, intime-se a parte autora, via DJe, 

para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação do causídico, certifique-se e 

intimem-se pessoalmente, no prazo de 05 dias, para mesma finalidade, 

bem como para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67528 Nr: 754-55.2015.811.0091

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67528 – Autos n. 754-55.2015.811.0091 Trata-se de recurso de 

apelação consoante fls. 62/71, nos autos da ação de Busca e Apreensão 

onde o feito foi extinto antes de formada a relação processual, por não ter 

o autor emendado a inicial para atender o disposto no artigo 3° do Decreto 

Lei 911/69 (fls. 50/52). Ressalto que a via eleita pelo requerente é 

adequada, pois o recurso cabível é a apelação, cumprindo-se, portanto, o 

requisito de adequabilidade. Assim, uma vez tempestivo e adequado, deve 

ser o recurso conhecido. Com efeito, é mister aplicar o disposto no § 7º, 

do art. 485, do CPC, segundo o qual “Interposta a apelação em qualquer 

dos casos que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias 

para retratar-se.” No caso dos autos, este juízo extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, ante a ausência da comprovação da mora pelo autor. 

Ocorre que os Tribunais Pátrios vêm entendendo que para fins de 

constituição de mora do devedor, o retorno do AR com informação de 

“MUDOU-SE” deve ser considerado válido, desde que enviado para o 

endereço do contrato, o que não ocorre in casu. Conforme se depreende 

do contrato de fls. 14/28, o endereço informado pelo devedor – Fazenda 

JS, S/N, Zona Rural, cidade de Nova Monte Verde/MT -, difere daquele 

constante no AR de fl. 31 – Av. Paraná, 3580, Umuarama/PR. É certo que 

tal endereço pertença à avalista Elizete Scardelato Silveira, entretanto o 

AR enviado foi nomeado ao devedor Carlos Eduardo Silveira, e, além 

disso, o Banco requerente sequer comprovou as tentativas de localização 

do devedor principal no seu endereço informado no contrato. Por tais 

motivos, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 485, § 7º, do CPC. Diante 

da falta de angularização processual, remetam-se os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65060 Nr: 989-56.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice de Lima Camargo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Andrei Lopes Iglesias - 

OAB:MG 133.485, Valdonir Barbosa de Lima Filho - OAB:MG 139.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65060 – Autos n. 989-56.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Cleonice de Lima 

Camargo - ME, e em face do Estado de Mato Grosso devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 131 certidão da parte autora informando não possuir mais interesse 

no prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Diante do pedido de desistência da parte autora e, considerando que o 

requerido não foi citado, 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 EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida às fls. 88/91.

Custas remanescentes pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1490-10.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:156.844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026/SP

 Código 65670 - Autos n. 1490-10.2014.811. 0091.

 Vistos, etc.

A nova sistemática do Novo Código de Processo Civil prevê que o 

Magistrado deve, a qualquer tempo, priorizar a conciliação entre as partes.

Desta forma, e diante da petição de fl. 108, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 

2018, às 14h20.

Intimem-se às partes, via DJe, para comparecerem à audiência de 

conciliação.

Consigne-se que, o não comparecimento injustificado da autora ou da ré à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334,§ 8º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37432 Nr: 550-21.2009.811.0091

 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: APdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37432 - Autos n. 550-21.2009.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Trata-se de ação declaratória de união estável post mortem proposta por 

Antônia Pereira de Araújo mantida com o de cujus Manoel Bezerra de 

Araújo, devidamente qualificados nos autos.

Diante da certidão de fl. 58, não foi possível a intimação pessoal da autora, 

já que não encontrado no único endereço informado nos autos.

Vieram os autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não foi encontrada no único 

endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal, 

torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

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
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 1060-39.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 35261 – Autos n. 1303-46.2007.811.0091

Código 33693 – Autos n. 1060-39.2006.811.0091

Vistos etc.

Considerando que entre o despacho que ordenou a citação e a efetivação 

da citação por edital passaram-se mais de 5 (cinco) anos, digam as partes 

acerca da ocorrência da prescrição.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66719 Nr: 241-87.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 Código 66719 - Autos n. 241-87.2015.811.0091 Sentença Vistos, etc. O 

Ministério Público em data de 08 de abril de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, após representação da vítima MONICA 

JORQUEIRA DA COSTA, apresentou denúncia contra MILTON QUEIROZ 

LOPES, qualificado na peça inicial, dando-o como Assim, não há falar em 

crime de ameaça uma vez que os dizeres proferidos pelo acusado, no 

calor da discussão, no sentido de que noticiaria os acontecimentos 

registrados durante atendimento por da vítima no desempenho de função 

pública aos superiores hierárquicos dela, não consiste em mal injusto. De 

outro lado, ainda que considerado com injusto não há prova 

suficientemente robusta para ensejar um decreto condenatório, eis que 

pairam dúvidas a respeito do que exatamente teria sido dito e em qual 

momento, já que não demonstrado com clareza durante a instrução. Pelo 

exposto, com fulcro no art. 386, inc. III e inc. VII do Código de Processo 

Penal, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o 

presente pedido e, consequentemente, ABSOLVO o acusado MILTON 

QUEIROZ LOPES, da imputação atribuída na denúncia. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde, 6 de agosto de 2018 BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 1303-46.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 35261 – Autos n. 1303-46.2007.811.0091

Código 33693 – Autos n. 1060-39.2006.811.0091

Vistos etc.

Considerando que entre o despacho que ordenou a citação e a efetivação 

da citação por edital passaram-se mais de 5 (cinco) anos, digam as partes 

acerca da ocorrência da prescrição.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 1142-55.2015.811.0091

 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: Djanira Casturina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado, Alessandra de 

Oliveira Cavalheiro Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68048 - Autos n. 1142-55.2015.811. 0091.

Decisão

Vistos, etc.

Com fundamento no art. 272, § 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 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, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 115-42.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Candido dos Santos - Vulgo "Dez", 

Alex Martins Conduru - Vulgo "Cabeção", Ademir Alexandre Vulgo: "Filho", 

Damião do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLY FRANCIELE RUELIS - 

OAB:18164, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 60281 – Autos n. 115-42.2012.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da petição retro, nomeio o Dra. JULLY 

FRANCIELE RUELIS - OAB n. 18.164/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado Ednilson Candido dos Santos.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, 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 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61078 Nr: 911-33.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Ramalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61078 – Autos n. 911-33.2012.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, para suprir omissão oposta à sentença 

de fls. 20 que reconheceu a prescrição do crédito tributário. Percebe-se, 

assim, que não há obscuridade, contradição e/ou omissão no julgamento; 

o que o embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e 

fundamentos, na tentativa de reanálise do conjunto probatório sob a ótica 

desejada por ele, para que seja reformada a sentença. É por fortes e 

sólidas razões já consignadas na sentença que o enfoque nela 

consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes 

embargos de declaração. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. 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.: 39846 Nr: 1578-87.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Pereira de Paula, Allan Ramos da Silva 

(Arthur), Everson Rodrigues da Silva, Maurício Adriano Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:25392/O, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211, THIAGO ALVES DE 

SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 39846 – Autos n. 1578-87.2010.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Maila Aleide Boing Pereira – OAB/MT n. 25.392/O, 

para patrocinar os interesses do acusado Allan Ramos da Silva.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação 

ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Considerando que o réu foi assistido por defensor dativo por ser pobre na 

forma da lei, CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos 

honorários advocatícios devidos ao advogado Maila Aleide Boing Pereira – 

OAB/MT n. 25.392/O, e FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos 

ao profissional em 05 (cinco) URH – R$ 4.482,53, nos termos do item 24.1 

da Tabela de honorários da OAB/MT.

Em caso de atuação, certifique a Secretaria e expeça o necessário a fim 

de que a Defensora Dativa levante o honorário fixado.

Cumprida todas as formalidades necessárias, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo consignar 

as nossas homenagens.

Não apresentado o recurso, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36279 Nr: 731-56.2008.811.0091

 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, Municipio 

de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Neiverth, Talvany Neiverth, Elza 

Gralak Neiverth, Angeliza Neiverth Segura, Anselmo Neiverth Neto, Maria 

Eduarda Neiverth, Heliene Rosa Moreira, Tania Cristina Gonçalves 

Neiverth, Juliene Moreira Neiverth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:OAB/MT 5.091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT

 Código 36279 - Autos n. 731-56.2008.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público contido à fl. 3090.

Assim, certifique a Secretaria acerca da citação dos herdeiros, nos 

endereços informados às fls. 3066/3067, dando-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Por ora, indefiro o pedido de diligências requestadas pelo Ministério 

Público, no sentido de obter informações de Luciene, postergando sua 

análise para após a juntada das informações solicitadas e posterior 

manifestação ministerial quanto as citações dos herdeiros.

Intime-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 Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62231 Nr: 387-02.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62231 – Autos n. 387-02.2013.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em nada requerendo, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41499 Nr: 1237-27.2011.811.0091

 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: João Szumovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41499 - Autos n. 1237-27.2011.811.0091 Vistos etc. Diante da 

certidão retro, desconstituo o perito anteriormente nomeado e NOMEIO 

como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária. INTIMEM-SE 

as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. 

Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo no que se refere ao inciso I, vez que 

profissional do setor público (“Art. 465. Com a designação de data para a 

perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. 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. Os quesitos formulados anteriormente deverão 

acompanhar o mandado de intimação do perito. Superado o prazo 
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ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, para 

análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como para cadastramento dos honorários periciais no 

sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo 

artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 1410-46.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMdOR, ALGdOR, Leiliane Zucoloto Rohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65559 – Autos n. 1410-46.2014.811.0091

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/10/2018, às 14h20.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72538 Nr: 303-59.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurde Cseslikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Previdenciária - 

Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada 

por MARIA DE LURDE CSESLIKOSKI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é segurada especial da Previdência como trabalhadora rural, 

eis que laborou em regime familiar sem a Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sr.ª MARIA DE 

LURDE CSESLIKOSKI, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do requerimento administrativo em 23/06/2016 

(fls. 23). Outrossim, CONCEDO à requerente MARIA DE LURDE 

CSESLIKOSKI a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação 

do benefício no prazo de 60 dias, após sua comunicação por ofício, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de 

modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba 

de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de 

revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a 

existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a 

que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Saem os presentes intimados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 299-22.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Crisostimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação de Previdenciária – 

Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada 

por CLARINDO CRISOSTIMO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Portanto, o requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do 

artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos 

termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. CLARINDO CRISOSTIMO 

DA SILVA, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido desde a data do requerimento administrativo em 26/07/2016 (fl. 

59/60). Outrossim, CONCEDO ao requerente CLARINDO CRISOSTIMO DA 

SILVA a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Saem os presentes intimados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77846 Nr: 1361-63.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77846 – Autos n. 1361-63.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 
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realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 44-64.2017.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Seiscentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ernani Evangelista, Hilda Maria 

Martins Fernandes Evangelista, Ana Beatriz Fernandes Evangelista, Ernani 

Evangelista Junior, Denise Fernandes Evangelista, Rosana Evangelista 

Pinto de Oliveira, João Evangelista, Mario Marcolino dos Santos, João 

Batista dos Santos, Liamar Umbelina de Araújo dos Santos, Ricardo 

Wagner de Oliveira, Ana Maria Evangelista Pinto, Silvana Maria Evangelista 

Pinto, Iolanda Evangelista Pinto, Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Irdeu 

Pinto da Costa, João Batista Rodrigues, Geraldina Alves dos Santos, 

Waldemar Dallago, Augusto Alves de Almeida, Jailson Antonio Bellaver, 

Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72124 - Autos n. 44-64.2017.811.0091

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, cumpram-se 

as demais determinações de fls. 205.

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, 10 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 1301-08.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38185 – Autos n. 1301-08.2009.811.0091

Vistos etc.

Diante da petição de fls. 56, determino a suspensão do processo pelo 

prazo 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inc. III do CPC.

 Aguardem-se os autos no arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para atualizar o 

débito e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37402 Nr: 518-16.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Aquino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO RODRIGUES DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 639,29 (Seiscentos e trinta e nove reais e vinte 

e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da 

distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 09 de agosto de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 988/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34831 Nr: 881-71.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Garcez Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Barros Macabô LTDA - ME

 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: Miguel Angelo Comarú 

Júnior - OAB:28.025 SC, SHIRLENE BENITES - OAB:16211

 Código – 34831 - Autos n. 881-71.2007.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Após inúmeras tentativas de satisfação do crédito 

não foram encontrados bens suficiente para fazer frente à obrigação. O 

requerido apresentou embargos à execução alegando nulidade da 

execução, pois a citação teria se dado na pessoa de “Vanilso Mecabo”, o 

qual não seria representante da empresa. Assim, não há falar em nulidade 

da citação, tampouco inexigibilidade do título, porquanto às fls. 79 o 

requerido afirma que recebeu a cártula, mas teria havido a sustação, não 

antes de ter a cártula ser transmitida ao autor. Ante ao exposto e 

considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos à execução com julgamento do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Custas, se houver, serão arcadas 

pelo embargante (art. 55, § único da Lei 9.099/95). Sem condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9099/95. Lado 

outro, o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, expressamente prevê que, 

inexistindo bens penhoráveis, o processo de execução deva ser 

imediatamente extinto (§ 4º - "Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor"), devendo a parte autora deverá se valer da 

Justiça Comum. Assim, tendo em vista que não há nos autos até o 

momento notícias de bens penhoráveis para fazer fronte a execução, 

intimar-se o autor indicar bens passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 6 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018-DF

* A Portaria nº 29/2018-DF - referente à escala de substituições, para os 

cargos de Gestor Geral, Gestor Administrativo e Gestor Judiciário - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 105-08.2016.811.0107

 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): MARLI APARECIDA GRANDO, ADEILDO DE 

OLIVEIRA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 880-91.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILAINE WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 (...) Tratando-se de ação civil pública por dano ambiental, correta a 

declinação da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, 

I, da CRF, com amparo na declaração emitida pelo Superintendente 

Regional do INCRA, referente à área em questão, afirmando ser o local de 

domínio da União, inequivocamente. (AI 22957/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 

29/11/2016).Outrossim, insta consignar, que conforme termo de 

compromisso firmado entre o MPF e o INCRA, é responsabilidade deste 

órgão federal a regularização ambiental dos assentamentos rurais.Como é 

cediço em doutrina e jurisprudência nacional, evidenciado o interesse na 

causa pela União, entidade autárquica ou empresa pública federal, não 

resta alternativa senão a remessa dos autos à Justiça Federal para que 

esta delibere quanto ao interesse jurídico do ente correspondente. Eis o 

teor da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça: “compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas 

públicas”.Assim, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, 

porquanto a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para analisar 

se existe ou não interesse que justifique a intervenção da União na 

causa.Ante ao exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988 e da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação para 

a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do feito 

ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, 

remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT.Ciência ao MP.Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 233-62.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDERA, Nadia Saleh 

Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55406 Nr: 612-03.2015.811.0107

 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): ELIZONIO ANTONIO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, RETIRE O EDITAL DE 

CITAÇÃO PARA AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1633-77.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de ALTEMIR JOSE ZAMPEZE e ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE, todos já qualificados. Entre um ato e outro, as partes 

litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação do pacto e pela extinção do feito.

Vieram-me conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto.

Pois bem. Constata-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes demandantes e de seus respectivos 

patronos. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que se 

impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 26), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil c.c. art. 924, II, do mesmo diploma legal.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se o disposto no artigo 90, § 2º e § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58176 Nr: 408-22.2016.811.0107

 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: VALDECI D’AURÉLIO, MARIA APARECIDA D’AURÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR BARBOSA GARCIA - 

OAB:296587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:Nova Ubiratã

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA PARA QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO DO REQUERENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 481-23.2018.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR FERLIN, ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, Maria Aparecida 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 Intimo o advogado da parte requerida para que no prazo de 05 (dias) junte 

aos autos o instrumento procuratório para o regular andamento do feito. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 9-23.1998.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, PEDRO 

AMÉRICO SUDERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:3099/MT

 nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do advogado do 

Réu José dos Santos Rodrigues, acerca da decisão/determinação abaixo 

colacionada: VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

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 a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

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.

Ademais, considerando que o acusado encontra-se recolhido na Comarca 

de Itapetininga/SP e levando-se em conta os altos custos pelo Estado, no 

que tange seu recambiamento para audiência supra, DEPREQUE-SE seu 

interrogatório na comarca onde se encontra recolhido.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

CIÊNCIA AO MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53178 Nr: 786-46.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por NELSON 

TERRA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo a 

parte exequente apresentado os cálculos para pagamento à pág. 2. 

Citada, a parte executada apresentou impugnação (ref. 13). A exequente, 

por sua vez, anuiu com as alegações apresentadas (ref. 20).

Assim, considerando a concordância do exequente com os cálculos 

apresentados pela executada (ref. 13), HOMOLOGO, por sentença, para 

que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, os cálculos apresentados 

na ref. 13, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil vigente.

Com a preclusão da presente decisão, proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, dando ciência as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, nada sendo requerido, providencie o levantamento dos valores 

descriminados, devendo ser observado os termos do Provimento 68/2018 

do CNJ.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, diga a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 293-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:21617 MT, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O, SILVANA 

CARVALHO DA GRAÇA - OAB:24004/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE SE MANIFESTE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, CONFORME DECISÃO DE REF. 130.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 580-93.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jully Heyder da Cunha Souza, Paulo Danie de Oliveira 

Leitel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Neia Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Heider da Cunha Souza - 

OAB:MS 8626, Paulo Daniel de Oliveira Leite - OAB:MS44045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:MS 4883

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

Comarca de Paranaita

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66968 Nr: 940-66.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Gregório dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$396,40 (trezentos e noventa e seis 

reais e quarenta sentavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 140 (cento e quarenta) quilômetros (ida e volta), na 

Comunidade Cláudia, localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL 

NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a 

Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78873 Nr: 460-83.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO FRANÇA, MARIA DILMA 

BERTAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 645,80 (seiscentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta centavos, pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 110 quilômetros (ida e volta), na 

Comunidade São Pedro localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL 

NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a 

Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38594 Nr: 829-92.2009.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Mota dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273.835-N/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e 

consequente alvará de levantamento dos valores através de RPV, 

transferindo as quantias para as contas do autor (benefício) e de seu 

causídico (honorários sucumbenciais), tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais foram resgatados devido ao excesso de tempo de 

expedição do RPV, conforme indicado no artigo 2º da Lei nº13.463/17.

Saliento que o patrono da parte autora já recebeu o valor de R$3.911,45 

(três mil novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), conforme 

alvará de fl.149.

Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, apresente nos autos os DADOS BANCÁRIOS DA 

PARTE AUTORA para depósito de seu benefício, bem como o endereço 

atualizado e os dados telefônicos desta.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 1323-73.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72182 Nr: 2125-08.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio Chagas da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MELO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo vista a certidão retro, REDESIGNO a audiência de instrução para o 

22 de agosto de 2018, às 15:30 horas.

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo.

Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo

 Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações da parte autora e requerida as penas do § 1º 

do art. 385 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69015 Nr: 1088-97.2018.811.0022

 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: MTdG, JPdG, JFdG, JADG, MLDG, JEDG, MdCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJMdGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a inicial, necessário se faz a correção do bem a inventariar, 

pois a falecida Josefa Marinalva de Gois Azevedo era proprietária de 

apenas 1/8 (um oitavo) do imóvel da matrícula nº 5517 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Pedra Preta – MT, sendo este o real quinhão bem 

deixado em herança.

Tal situação fática enseja outro rol de herdeiros necessários, diferente do 

apresentado na inicial, devendo-se observar a ordem de vocação 

hereditária prevista no artigo 1.829 do Código Civil.

Observe-se que foi noticiada na inicial, a existência do cônjuge 

sobrevivente e a inexistência de herdeiros descendente do Espólio Josefa 

Marinalva de Gois Azevedo.

Verifica-se ainda não foi comprovada a inexistência de herdeiros 

ascendentes (pós-morto ou vivente).

Por fim, consigno que no presente caso, o direito a meação do cônjuge da 

falecida não deve ser computado para fins de partilha entre os herdeiros.

Ante o exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar as 

irregularidades apontadas.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46070 Nr: 1469-47.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Neves Magalhães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu MOACIR NEVES MAGALHÃES FILHO, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Passo a dosar a pena 

do réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 346-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yan Michael Anchieta da Costa, Junior 

Solidade de Lima, Diego Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o denunciado YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 155, §1º e §4°, inciso I, do Código Penal, e CONDENAR os 

denunciados DIEGO RODRIGUES SOARES e JUNIOR SOLIDADE DE LIMA, 

devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções 

previstas pelo artigo 180, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena 

do réu do YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA.a) - Circunstâncias 

judiciaisO delito de furto qualificado nos termo do artigo 155, §4º, inciso I, 

do Código Penal, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e 

multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui 

sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser 

valorada.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, nada há que se valorar.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 02 (anos) anos de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer a atenuante 

da menoridade, prevista no artigo 65, incisos I, do Código Penal, pois o réu 

era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52709 Nr: 1690-93.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu LAURENTINO BARBOSA, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/06. Passo a dosar a pena do réu.A) - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista para o crime de lesão 

corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses 

a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada consoante o 

caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade 

da conduta.Quanto aos antecedentes, o réu não possui sentença penal 

condenatória transitada em julgado.Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa 

que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, 

não havendo nada a que se valorar.E, acerca do comportamento da vítima, 

não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47839 Nr: 2166-68.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Martins de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o 
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fim de CONDENAR o acusado GERSON MARTINS DE ARRUDA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 155, caput, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.A) - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISO delito de furto nos termos do artigo 155, 

caput, do Código Penal, possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se que a conduta do agente 

é normal ao tipo penal.Quanto aos antecedentes, segundo entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça de que condenações por fatos posteriores 

ao apurado, não pode ensejar a aplicação de maus antecedentes, verifico 

que o réu é possuidor de apenas uma reincidência, a qual deixou para 

valorar na segunda fase da dosimetria.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 01 (um) ano de 

reclusão.B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de 

circunstâncias agravantes e atenuante da pena.C) - CAUSAS DE 

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.Não

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 754-63.2018.811.0022

 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: Ilzudetes Mariana de Lara Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, verifico a possibilidade de conversão do inventario judicial 

em arrolamento sumário, por estarem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Intimem-se a inventariante para se manifestar acerca da possibilidade da 

conversão do inventário em arrolamento sumário e, desde já, caso haja 

concordância entre as partes, deverá apresentar o plano de partilha 

amigável de forma individualizada a quota parte de cada herdeiro, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49215 Nr: 316-42.2015.811.0022

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mendes dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maira da Conceição Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, vefico a necessidade de realização de estudo 

psicossocial para averiguar a ocorrênica de alienação parental alegada na 

inicial.

Assim, determino a realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora do menor João Vitor Pereira Santos, no endereço constante na 

certidão de ref. 14, com a finalidade de verificar a pratica de ato de 

alienação parental, no prazo de 10 (vinte) dias, trazendo o relatório aos 

autos.

Em seguida, com o parecer acostados aos autos, abre-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 1296-86.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebio Ferreira Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46109 Nr: 1491-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Delazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:233.418/SP, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:26.264/GO, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço 

constante em Ref: 64, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1492-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLdSF, CAdS, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de execução de alimentos interposta por Camila 

Almeida da Silva e Braz Lourenço da Silva Filho, neste ato representado 

por sua genitora Fernanda Pires de Almeida, em desfavor de Braz 

Lourenço da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo assim, recebo a 

presente inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar o novo endereço do executado, qual seja, Rua Poxoréo n° 857, 

Centro, Rondonópolis, CEP: 78700-060, determino a expedição de 

mandado à referida Comarca, para que parte executada, no prazo de 03 

(três) dias, pague o valor exequendo, sob pena de prisão civil, com as 

nossas homenagens.
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Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70033 Nr: 1493-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLdSF, CAdS, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por 

Camila Almeida da Silva e Braz Lourenço da Silva Filho, representado por 

sua genitora Fernanda Pires de Almeida, em desfavor de Braz Lourenço 

da Silva, devidamente qualificado nos autos, requerendo a citação do 

executado para efetuar o pagamento do débito em atraso, totalizando o 

valor de R$ 11.332,12 (onze mil trezentos e trinta e dois reais e doze 

centavos).Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud logrei êxito 

em encontrar o novo endereço do executado, qual seja, Rua Poxoréo n° 

857, Centro, Rondonópolis, CEP: 78700-060, determino a expedição de 

mandado à referida Comarca, para que parte executada, no prazo de 03 

(três) dias, pague o valor exequendo, sob pena de serem imediatamente 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, com as nossas homenagens.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil, sendo assim, recebo a presente inicial.Concedo 

ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50.Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.Cite-se o devedor, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, devendo o valor ser depositado 

na conta poupança nº 00013525-9, operação 013, agencia 0614, Caixa 

Econômica Federal, sob pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto 

que se fizerem

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70167 Nr: 1530-63.2018.811.0022

 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: KLdSFB, SQLdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro os pedidos de assistência judiciária gratuita 

pleiteada pelo autor.Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 1532-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS, IGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Ironildes 

Gabriel da Silva Arantes, neste ato representado por sua genitora Camily 

Olímpia da Silva, em desfavor de Carlos Alexandre Arantes de Souza, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Determino que a parte requerente junte aos autos a certidão de 

nascimento do menor Ironildes Gabriel da Silva Arantes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 1533-18.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS, IGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença pela obrigação de prestar 

alimentos/expropriação de bens, interposta por Ironildes Gabriel da Silva 

Arantes, representado por sua genitora Camily Olímpia da Silva, em 

desfavor de Carlos Alexandre Arantes de Souza, devidamente qualificado 

nos autos, requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento 

do débito em atraso, totalizando o valor de R$ 4.014,42 (quatro mil e 

quatorze reais e quarenta e dois centavos).

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo assim, recebo a 

presente inicial.
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Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Determino que a parte requerente junte aos autos a certidão de 

nascimento do menor Ironildes Gabriel da Silva Arantes.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70127 Nr: 1515-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdM, VMDS, DLMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem 

pagos em favor do menor a partir da citação.Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 08h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 01 de agosto de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70030 Nr: 1491-66.2018.811.0022

 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: LMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária.Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Postergo a análise do pedido da 

tutela da guarda provisória para após o estudo psicossocial.Intimem-se o 

Assistente Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, para que 

proceda a realização de estudo psicossocial pessoal na residencial do 

requerente e da requerida, especialmente na casa da requerida, para 

apurar os fatos trazidos na inicial pelo requerente, colhendo na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

com o estudo acostado aos autos, abre-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, em seguida, VENHAM-ME OS AUTOS 

CONCLUSOS COM URGÊNCIA.Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 11h00min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69845 Nr: 1421-49.2018.811.0022

 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: Geralda Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro os pedidos de assistência judiciária gratuita 

pleiteada pelo autor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70330 Nr: 1591-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos constatei que parte requerente não qualificou a parte 

requerida no processo, assim, chamo feito a ordem, revogando a decisão 

proferida em ref. 04.

Desta feita, nos termos do art.321 do CPC, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial efetuando a qualificação da parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 189 Nr: 16-29.1996.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A 

(Energisa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erzon Domingos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 CÓDIGO: 189

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106670 Nr: 679-11.2015.811.0028

 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: Maria da Guia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Sebastião da Silva, Evone Maria da 

Silva, Lucimara Maria da Silva, Silvana Maria da Silva, João Alves da Silva, 

Orondina Tilia da Silva, Zelia Tilia da Silva, Paulina Otindina da Silva, Epinho 

Aristeu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Amorim de Arruda - 

OAB:15634/MT

 Sendo assim, REJEITO a preliminar de carência da ação. Superadas as 

preliminares, passo a sanear o feito e ordenar a produção de prova.Partes 

legítimas e representadas.Não há outras questões processuais a serem 

sanadas. Fixo como pontos controvertidos: a) – a delimitação das áreas 

da parte Autora e da parte Ré; b) – a legitimidade da posse e propriedade 

alegada pela parte Ré; Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de 

Processo Civil que:“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do 

mérito.”Destarte, INTIMEM-SE as partes para que especifiquem, 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.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106670 Nr: 679-11.2015.811.0028

 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: Maria da Guia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Sebastião da Silva, Evone Maria da 

Silva, Lucimara Maria da Silva, Silvana Maria da Silva, João Alves da Silva, 

Orondina Tilia da Silva, Zelia Tilia da Silva, Paulina Otindina da Silva, Epinho 

Aristeu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Amorim de Arruda - 

OAB:15634/MT

 INTIMANDO as partes para que especifiquem, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114673 Nr: 2877-21.2015.811.0028

 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: Creuza Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL PRIME SEGUROS LTDA, Capemisa 

Seguradora de Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - 

OAB:15345/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/MT, Rony de Abreu 

Munhoz - OAB:11972/MT, Seonir Antonio Jorge - OAB:38641/GO

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14 e 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129166 Nr: 3896-28.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120304 Nr: 1138-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Nicola Cassini Zulli, Silvio Zulli, Rubens Zulli, Isidoro Zulli, ENIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente da juntada de referência 26

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16358 Nr: 1394-34.2007.811.0028

 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: Marcio da Costa Marques, Salvador da Costa Marques, 

Indalécio da Costa Marques Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Luiz Caldart Arruda - 

OAB:13919/MT, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937/B - 

MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 INTIMANDO as partes para manifestarem nos autos, no prazo legal, sobre 

o cumprimento do acordo postulado e homologado na presente execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 229-44.2010.811.0028

 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: Erzon Domingos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903, RICARDO CORREA MARQUES - OAB:10622/O

 INTIMANDO o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos 

exatos termos do § 1º do artigo 523 do CPC/2015, bem como do auto de 

penhora e de avaliação de fls. 191/191v, podendo oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 189 Nr: 16-29.1996.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A 

(Energisa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erzon Domingos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 INTIMANDO a parte exequente do inteiro teor da decisão de fls. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132863 Nr: 1038-87.2017.811.0028

 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: BERNARDINA RONDON DE CAMPOS, SEBASTIANA 

RONDON DE ARRUDA, Rita da Silva Rondon, Geraldo da Silva Rondon, 

Dalva Lucia Rondon da Silva, NILZA RONDON DE CAMPOS, LUCINEI 

TEREZA DA SILVA RONDON, SUIZE CRISTINA RONDON DE SÁ, CRISTINA 

SUIZE RONDON DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico da Silva Rondon, Maria dos Anjos de 

Oliveira Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 132863

DESPACHO

VISTOS,

Cumpra-se despacho de ref. 04.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15480 Nr: 497-06.2007.811.0028

 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: Anisio Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques, Jucinéia Pereira 

Vieira Marques, Salvador da Costa Marques, Antonio Sebastião da Costa 

Marques, Catarina Leiza Vaz de Almeida Marques, Marelim Benedita de 

Barros Marques, Indalécio da Costa Marques Filho, Benedita Marcia Nunes 

Rondon Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio de Almeida Ferreira - 

OAB:19625/O, Sergio Harry Magalhães - OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13919/MT, Joelson 

Elias de Arruda - OAB:21577/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 INTIMANDO as partes para manifestarem, sobre o acordo homologado 

nos autos em apenso cód. 16358.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50492 Nr: 2615-81.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denival Almeida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida - 

OAB:9819-A/MT

 CÓDIGO: 50492

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 51 com fundamento no artigo 5° do Decreto Lei n° 

1.569/77 e Portaria do MF n° 75/2012 alterada pela Portaria MF nº 

130/2012 de 19/04/2012, DETERMINO o arquivamento do presente feito, 

sem baixa na distribuição, sem prejuízo ao seu desarquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59550 Nr: 1497-36.2010.811.0028

 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: Adaize Maria de Campos Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 59550

DESPACHO

Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve a 

intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca das primeiras 

declarações apresentadas. Assim, chamo o feito à ordem para que seja 

procedida a intimação das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, nos 

termos do art. 626 do CPC. Após, CERTIFIQUE-SE.

Juntada manifestação pelo desinteresse na presente demanda, lavre-se o 

termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante 

para prestá-las.

 Após as últimas declarações, digam às partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 637), para então, proceder-se ao cálculo do tributo. Diga o 

IRMP.

 Realizado o cálculo, ouçam as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

que correrá em cartório, nos termos do artigo 638 do CPC. Em seguida, 

intime-se a Fazenda Pública para manifestação, no mesmo prazo, quanto 

ao cálculo.

Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença.

Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, ao 

Partidor para organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto 

da partilha, conforme pedidos das partes.

 Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que 

juntada a certidão negativa de dívida referente ao Imposto de Renda

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 1308-24.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jefferson Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70095

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 54, considerando que os valores foram corrigidos e 

atualizados, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado MARCOS JEFFERSON ALVES PEREIRA, inscrito pelo n° CPF 

571.957.061-68, no valor de R$ 1.248,32 (um mil duzentos r quarenta e 

oito reais e trinta e dois centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136860 Nr: 2727-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Nilce de Campos

 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 parte autora da juntada de ofício de ref.51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154693 Nr: 2117-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILLIOANA FABRICIA FONTES SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157779 Nr: 3288-59.2018.811.0028

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de referência 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 1051-91.2014.811.0028

 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: Ipólito Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da expedição de ofício de ref. 58 e Ar juntado na ref.60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 758-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Olanda da Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 CÓDIGO: 56808

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a manifestação de ref. 107, intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado para realizar a habilitação dos herdeiros na forma 

do art. 313, § 2° do CPC, sob pena de extinção.

 Certifique-se. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84874 Nr: 220-77.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdAS, Rosemeire Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 CÓDIGO: 84874

DESPACHO

Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o 

comprovante de implantação do benefício, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Considerando a certidão de ref. 86, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52149 Nr: 2995-07.2009.811.0028

 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: Jaime da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.108

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 2396-29.2013.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da expedição de ofício de ref.69 e AR juntado na ref.71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160041 Nr: 4182-35.2018.811.0028

 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: JIRLENE OLIVEIRA DE ARRUDA , Jirlene Oliveira de 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que se trata de mandado de segurança no qual deve ter 

prova pré-constituída, intime-se a parte autora para juntar processo 

administrativo junto a Prefeitura ou recusa no fornecimento do mesmo no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155270 Nr: 2354-04.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 INTIMAR o advogado da parte requerida para tomar ciencia dos termos do 

despacho de ref. 51. Esclarecendo que está designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24/09/2018, às 14h00, onde deverá ser 

ouvida a vítima, as testemunhas de acusação e defesa e procedido o 

interrogatório do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 140968 Nr: 4514-36.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Daltro de Macedo Braz, Julio de Souza 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888, Railla Weise de Campos Silva - OAB:20267

 INTIMAR o advogado da parte ré Sergio Daltro de Macedo Braz, para 

tomar ciencia do despacho de ref. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154388 Nr: 2024-07.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar da juntada de ref. 19 e 20

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 3189-26.2017.811.0028

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessika da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleyson Paglioco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON PAGLIOCO DA 

CRUZ - OAB:12783

 Código: 137888

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.: 157934 Nr: 3346-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Marciana Coletro de Moraes

 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 razo legal impugnar a contestação de ref. 10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133942 Nr: 1535-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar a cópia da guia de diligência, 

que foi emitida 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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147324 Nr: 7672-02.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jose de Souza Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009

 Intimar o advogado da parte referente a juntada de ref. 16

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 94140 Nr: 2612-87.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Schwanck Ghedin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/MT

 INTIMANDO a parte Requerida, do inteiro teor da Sentença de ref. 35.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019043-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019043-55.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JESISLAINE RODRIGUES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JONATAS SANTANA PEREIRA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Designada audiência de 

conciliação para o dia 07/08/2017, constatou-se ausência da requerente, 

estando presente sua advogada que na oportunidade requereu a 

desistência da ação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016053-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DA COSTA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016053-91.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ISAC DA COSTA FARIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

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: 8011048-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JORADI LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às expedições 

necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019046-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA JESUS MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019046-10.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELZA JESUS MARQUES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO proposta por ELZA JESUS MARQUES 

DE AMORIM em face de BANCO BOM SUCESSO CONSIGNADO S.A. A 

parte requerente juntou pedido de desistência da presente demanda, em 

25/11/2016. (Id 8605214) 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. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

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

Processo Número: 8011954-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às expedições 

necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014279-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE ARRUDA E SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014279-89.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLARICE DE ARRUDA E SILVA LEITE Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à 

audiência designada, conforme se depreende do Termo de Audiência 

carreado aos autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi 

devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo 

os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados 

Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO 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: 8013594-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA XAVIER DE ARRUDA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013594-82.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JULIANA XAVIER DE ARRUDA LEMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreado aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO 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: 8012030-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012030-68.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DORVALINA DE PAULA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreado aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO 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: 8014394-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FATIMA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

NEMEZUO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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: 

8014394-47.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: NEMEZUO JUSTINO DA SILVA, FATIMA GONCALVES DA 

SILVA, INACIO GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de indenização por danos morais, proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta juntada de 

acordo extrajudicial firmada com os requerentes: NEMEZUO JUSTINO DA 

SILVA, ID 10137345, datado 29/09/2017; FATIMA GONÇALVES DA SILVA, 

ID 10137350, datado 29/09/02017 e INACIO GOMES DOS SANTOS, ID 

10137349, datado 02/10/2017, no valor de R$ 1.300,00 cada, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da requerente. Conforme comprovante de 

depósito acostado no Id 104441096. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, para que 

produza seus legais efeitos, por consequência, EXTINGO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II 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 anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERTUDES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE 
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audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às expedições 

necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011139-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PIO NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se o autor para audiência de conciliação, designada para o dia 24 

de setembro de 2018, às 08:00hrs, na sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVALDO AURINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 08h:20min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-54.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA DA CRUZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011146-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime o autor para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:10, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011098-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONLIRIA WIULIBAL DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 08h:20min, sala 1.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012895-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012895-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POCONÉ , 10 

de agosto de 2018. A presente carta, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiências 05 - Mutirão BB - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:00 

, no endereço ao final indicado. 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, HELEN KAROLINE DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011308-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime o autor para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:20, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PIRES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 08h:40min, sala 1 

_____________________________ VISTOS, RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012897-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012897-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013495-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se (o) a autor (a) para a audiência de conciliação que será 

realizada na data de 24/09/2018 às 08h:50min , sala 1. 

___________________ VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013457-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IZIQUIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de Conciliação designada para o 

d i a  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  à s  8 : 0 0 h s 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial 

com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da 

presente ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória 

sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de 

cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013245-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:30, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013245-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:30, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013299-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:40, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013299-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:40, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)
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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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

24/09/2018, às 08:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

24/09/2018, às 08:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

24/09/2018, às 08:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013327-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTILDA DOS SANTOS GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte para audiência de conciliação na data de 24/09/2018, às 

08:00h, na sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOB AQUINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:50, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOB AQUINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação, a realizar-se no dia 24 de 

setembro de 2018 às 08:50, na sala multirão 06.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE LACERDA CINTRA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012906-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012906-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ANTONIA PEREIRA DA SILVA ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente carta, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - Poconé Data: 

24/09/2018 Hora: 08:20 , no endereço ao final indicado. 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 
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documentos pessoais. Atenciosamente, HELEN KAROLINE DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012908-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012908-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:10 horas, na Sala 08. ________________ VISTOS, 

Tendo em vista reunião realizada em 25 de agosto de 2016, entre os 

advogados participantes do mutirão, será feito acordo extrajudicial. Caso 

não haja transação, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:10 horas, na Sala 08. __________________ 

VISTOS, Tendo em vista reunião realizada em 25 de agosto de 2016, entre 

os advogados participantes do mutirão, será feito acordo extrajudicial. 

Caso não haja transação, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:10 horas, na Sala 08. ___________ VISTOS, Tendo 

em vista reunião realizada em 25 de agosto de 2016, entre os advogados 

participantes do mutirão, será feito acordo extrajudicial. Caso não haja 

transação, designe-se audiência de tentativa de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013467-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 8:00hs _____________________________ VISTOS, 1 ? 

RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições 

necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011831-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte para audiência de conciliação no dia 24/09/2018, às 

08h:10min., sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013343-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ILDA TEREZINHA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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: 

8013343-98.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ILDA TEREZINHA MUNIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que os 

Reclamantes não compareceram à audiência designada, conforme se 

depreende do evento de id. nº 10581002. Infere-se dos autos, que os 

Reclamantes foram devidamente intimados, restando injustificada, 

portanto, suas faltas. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO 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: 8014159-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDRA JOSE SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 

2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às 

expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013424-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ANTONIO NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013424-47.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DIOGENES ANTONIO NERES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico 

que o Reclamante não compareceram à audiência designada, conforme se 

depreende do Termo de Audiência de Conciliação, encartada aos autos. 

Infere-se dos autos, que os Reclamantes foram devidamente intimados, 

restando injustificada, portanto, suas faltas. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN 

SANTOS DAMACENO 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: 1000107-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELAIDE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação na data 24/09/2018, 

às 08h:20min., sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:20, na Sala 08. __________ VISTOS, Considerando 

reunião realizada entre os advogados participantes do mutirão, seria 

realizado acordo extrajudicial. Uma vez que não há acordo nos autos, 

designe-se audiência de conciliação. Inverto o ônus da prova com base no 

art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017408-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CATARINA PINTO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017410-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

13:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018081-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS ADVINCULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:30, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018081-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS ADVINCULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:30, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014063-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEODITE AURELIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 08h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTIANA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 08h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-03.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24 de setembro de 2018, às 09:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013489-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de Conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 8:00hs -----------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE 

a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições 

necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES HARRISON FEITOSA BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:40, na Sala 08. ____________ VISTOS, Tendo em 

vista reunião realizada entre os advogados participantes do mutirão, será 

feito acordo extrajudicial. Caso não haja transação, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES HARRISON FEITOSA BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:40, na Sala 08. ____________ VISTOS, Tendo em 

vista reunião realizada entre os advogados participantes do mutirão, será 

feito acordo extrajudicial. Caso não haja transação, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014064-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 08h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017957-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON DOS SANTOS PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

15:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013502-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 8:40hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 
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documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09:00h, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016913-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de outubro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013496-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CAROLINA DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 8:40hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 2880-83.2009.811.0028

 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: Adriana Aparecida de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cifra S/A Crédito Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 2519-66.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138674 Nr: 3459-50.2017.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Sales Vaz, Liderprime Administradora de 

Cartões de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Cite-se o embargado para, querendo, contestar a ação na forma do art. 

679 constando as advertências dos arts. 307 e 334, todos do CPC/2015, 

bem como manifestar-se sobre a petição de ref. 04, que pleiteia o 

desbloqueio de valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 Despacho

Remetam-se os autos ao contador judicial para atualização do débito, bem 

como para que seja feito o abatimento do valor devido, haja vista a 

apreensão dos semoventes constantes no auto de penhora e avaliação 

de fls.121/122.

Com a juntada, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Por fim, cadastre-se o procurador constituído do executado Aldair Jacinto 

de Deus no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41386 Nr: 1112-24.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Bento, Divina Alves de Oliveira Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Pires Carneiro, José Augusto Leite 

de Medeiros, Vicente Sales de Oliveira, Rogério Luiz Kozak, Luiz Sales 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Oliveira Pires Porto - 

OAB:32801/GO, Fabiano de Oliveira Bento - OAB:23.014 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Decisão

Trata-se de ação de usucapião proposta por Carlos Antônio Bento e 

Divina Alves de Oliveira Bento em face de José Carlos Pires Carneiro e 

José Augusto Leite de Medeiros, em que consta como confrontantes 

Rogério Luiz Kozak, Luiz Sales Filho e Vicente Sales de Oliveira, todos 

qualificados nos autos.

Inicial recebida à fl.56.

Por intermédio de sua Procuradoria, o Estado de Mato Grosso se 

manifestou nos autos à fl.61, oportunidade em que fez requerimentos, 

especialmente quanto à apresentação de estudo cadastral do imóvel a ser 

elaborado pelo INTERMAT.

 O município de Confresa-MT, através da petição interlocutória de fl.66, 

informou que tem interesse no feito.

Em seguida, à fl. 72/73 a União requereu a juntada do mapa e memorial 

descritivo da área em questão, bem como cópia da matrícula do imóvel.

Os pedidos supras, formulados pelas fazendas públicas nacional e 

estadual, foram deferidos à fl.77.

 Ato contínuo, à fl.119, a Procuradoria Estadual manifestou desinteresse 

na causa.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário.

Decido.

Primeiramente, verifico que não consta nos autos se os requeridos e os 

confrontantes da área em questão foram citados.

Assim sendo, certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida à fl.68.

 Ao mesmo tempo, certifique-se se foi expedido mandado de citação para 

os confrontantes da área (fls.46/48). Caso negativo, expeça-se o 

necessário para citação.

 Quanto às fazendas públicas, tem-se que o Município de Confresa-MT e o 

Estado de Mato Grosso já se manifestaram nos autos, destarte, 

considerando a juntada de novos documentos, abra-se nova vista à 

União, para que informe eventual interesse na lide.

Cadastre-se o advogado do município de Confresa no sistema Apolo a fim 

de que receba as devidas intimações.

 Por fim, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 Vistos em Correição

Aguardem-se os autos em cartório o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Caso a parte interessada não providencie a diligência do Oficial de Justiça, 

certifique-se e faça os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41386 Nr: 1112-24.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Bento, Divina Alves de Oliveira Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Pires Carneiro, José Augusto Leite 

de Medeiros, Vicente Sales de Oliveira, Rogério Luiz Kozak, Luiz Sales 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Oliveira Pires Porto - 

OAB:32801/GO, Fabiano de Oliveira Bento - OAB:23.014 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos,

 Oficie-se a PGE e a AGU, encaminhando-lhes cópias dos documentos 

juntados às fls. 78/101, bem como da inicial e documentos que a instruem.

No mais, cite-se conforme determinado à fl. 56.

Aguarde-se em Cartório o prazo para eventuais manifestações das 

fazendas e dos réus.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao 

autor para requerimentos em 15 (quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 1356-79.2014.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Caíque II, Helder Bruno Marcelo 

Pinheiro, Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:0

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 75/76.

Cite-se por mandado, via Oficial de Justiça.

Intime-se a parte autora para o pagamento da diligência, sob pena de 

extinção da demanda.

Aguarde-se em cartório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 1356-79.2014.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Caíque II, Helder Bruno Marcelo 

Pinheiro, Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:0

 Vistos.

Tendo em vista que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014 e até o 

presente momento sequer houve citação dos réus, intime-se a parte 

autora para que efetive a citação, visto que é pressuposto processual 

indispensável para o prosseguimento do feito.

Aguarde-se em cartório a manifestação (intime-se via DJE Louise Rainer 

Pereira OAB 16691-A, conforme fl. 72 verso).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 
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- OAB:OAB/MT 12.781

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 1356-79.2014.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Caíque II, Helder Bruno Marcelo 

Pinheiro, Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 No que tange ao pedido de nulidade da penhora verifico que houve a 

realização da penhora sem a citação do executado. Torno sem efeito a 

penhora e avalição realizada de fl. 89, pois o executado não foi 

devidamente citado. Quanto à habilitação de sucessores no processo 

necessário primeiramente verificar se a morte anunciada nos autos 

trata-se de apenas um indício ou há prova inequívoca do óbito, pois a 

simples suspeita do falecimento do executado não enseja a alteração do 

polo passivo da demanda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DOS 

EXECUTADOS. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. Os 

sucessores do devedor detêm legitimidade para figurar no polo passivo da 

ação executiva, na hipótese de inexistência de inventário. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática (art. 557, § 1º-A, do CPC). 

(Agravo de Instrumento Nº 70054757620, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

27/05/2013)(TJ-RS - AI: 70054757620 RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 27/05/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2013). Assim, determino que 

o requerido junte aos autos certidão de óbito de Idelfonso Coelho Sampaio, 

bem como informe se há existência ou não de inventário em nome do 

executado. Aguardo o pedido de habilitação de seus sucessores no 

processo, nos termos do art. 687 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Suspendo o feito, nos termos do art. 313, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, somente em relação ao executado Idelfonso 

Coelho Sampaio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que haja 

regularização do seu polo. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Após, 

tornem conclusos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98089 Nr: 1530-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Fixo prazo de até 24 anos para que a parte requerida manifeste-se 

quanto às alegações postas na referência 64, especialmente quanto à 

alegação de que estaria descumprimento a obrigação de apresentar a 

criança para as visitas.

RESSALDO QUE O SILÊNCIO OU A VERIFICAÇÃO DE QUE HOUVE 

DESCUMPRIMENOTO PODERÁ ENSEJAR BUSCA E APREENSÃO DA 

CRIANÇA, DILIGÊNCIA ESTA QUE DESDE JÁ FICA DEFERIDA E QUE 

PODERÁ SER CUMPRIDA, INCLUSIVE, EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83397 Nr: 5103-32.2017.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermino Cabral Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Dias Filho, Nadir Aparecida 

Modolo de Souza Dias, José Martins Parreira, Maria Marta de Aguiar, 

Marcos Pereira da Ávila, Dione Barbosa Fontes, Ercilio Lemes Rodrigues, 

Edivanei Lemes Rodrigues, Francisco Vieira Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

Esmagis/MT, sobre o tema “Audiência de Custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto no município de Cuiabá/MT, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 08 de novembro de 2018, às 13h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53954 Nr: 3349-60.2014.811.0059

 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: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emita 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98731 Nr: 1886-44.2018.811.0059

 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: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 . Por causa disso, os Embargos não podem ser acolhidos, nessa 

parte.Todavia, o pedido apresenta elementos que justificam o deferimento 

como medida acautelatória. Isso porque já foi determinado o bloqueio dos 

ativos financeiros deixados pelo morto e o ingresso de dinheiro decorrente 
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do cheque poder ser objeto de dissipação.Assim, expeça-se o necessário 

para intimação do senhor João Paulo de Queiroz de Paula para que 

deposite o montante relativo ao cheque em Juízo.Desta forma, conheço 

dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, porém 

JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos da 

fundamentação.Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Porto Alegre do Norte (MT), 09 de agosto de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98089 Nr: 1530-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARGILDO SERGIO JORNOOKI (AUTOR)

SILVESTRE JORNOOKI (AUTOR)

DIVINO SOARES MORAIS (AUTOR)

JOSE VALDIR DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000632-19.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SILVESTRE JORNOOKI, ARGILDO SERGIO JORNOOKI, DIVINO 

SOARES MORAIS, JOSE VALDIR DUARTE RÉU: FAZENDA LUTA Aqui se 

tem ação de indenização por danos morais e materiais cumulados com 

lucros cessantes, proposta por Silvestre Jornooki, Argildo Segio Jornooki, 

Divino Soares Moraes e José Valdir Duarte em face da Fazenda Luta. 

Preliminarmente, defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 25 de setembro de 2018, às 13h00, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte ré pra 

comparecimento à audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará 

intimado também para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir do dia útil seguinte à audiência. Deverá a citação ocorrer até o dia 27 

de agosto de 2018 e o senhor oficial de justiça deverá intimar o citando de 

que deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado. Porto 

Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101853 Nr: 3527-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALEX 

SILVA ALMEIDA, já qualificados na peça acusatória, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não se apresenta nenhuma causa de rejeição liminar desta ação penal e, 

por isso, com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Penal, 

RECEBO À DENÚNCIA OFERTADA.

Registre-se que, conforme de destaca da petição contida na referência 

04, a citação por mandado judicial foi suprida diante da apresentação 

espontânea da resposta a acusado do réu em Juízo, tomando ciência de 

todos os termos da acusação, bem como arguindo todo que achou 

pertinente para sua defesa.

 Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize 

a absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de agosto de 2018, às 12h30, horário oficial do 

Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Requisite-se a presença dos policiais militares e civis arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunha da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando CHARLES FERREIRA DOMICIANO, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 11, para os 

devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 17.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 17-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 
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descritivo do reeducando MATEUS DE SOUZA PEREIRA, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 115, para 

os devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

Ademais, deixo de determinar a solicitação de atestado de conduta 

carcerária, diante da necessidade da verificação do pressuposto 

subjetivo em data próxima ao preenchimento do requisito temporal.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 126.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando a inércia da causídica, REVOGO a decisão de ref. 186, de 

modo que NOMEIO a douta Advogada Dra. Jéssica Rodrigues de Souza, 

OAB/MT sob o n° 22870-0, para patrocinar os interesses do reeducando 

ROBSON GUILHERME MARIANO, nos termos e prazos legais, mormente 

para promover a defesa administrativa no PAD instaurado em seu 

desfavor.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 6(seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Promova ao devido cadastramento da causídica nomeada no Sistema 

Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. 

entidade, por conseguinte, intime-se o causídico do reeducando, para que 

se manifestem no que entenderem de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 125-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayf Roberto Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Diante do teor da ref.62, intimo o embargante, com o fim de requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 914-97.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Pintor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 Procedo a INTIMAÇÃO dos embargados, na pessoa dos advogados 

constituídos, para nos termos da decisão de Ref. 06, oferecer resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9382 Nr: 543-85.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A de Oliveira Madeiras -EPP, Cleonice 

Aparecida de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente na pessoa de seus advogados para requerer o 

que entender de direito no prazo legal, tendo em vista o fima da 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do exequente, para depósito da diligência da 

Oficiala de Justiça, para proceder a Busca e Apreensão do bem, 

considerando o decurso do prazo da citação sem entrega voluntaria do 

produto, conforme determina o parágrafo 6º da decisão de Ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27411 Nr: 27-84.2016.811.0019
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estradão Auto Posto Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte exequente, na pessoa do advogado, para 

manifestar e requerer o que for de direito, no prazo legal, diante do 

decurso do prazo declarado na certidão de decurso de prazo de Ref. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40399 Nr: 403-02.2018.811.0019

 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: Geraldo Madeira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente na pessoa de seu advogado para manifestar-se e 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 29-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMRdSeorpSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo F. M. Esteves - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO TEIXEIRA SILVA, Cpf: 

65554043100, Rg: 77232230, Filiação: Iro da Silva e Lenilda Teixeira da 

Silva, brasileiro(a), convivente, mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 4.128,00 (Quatro mil e cento e vinte e oito reais)

Resumo da Inicial: Execução de Alimentos referente ao período de 

agosto/2015 a setembro/2016.

Despacho/Decisão: Considerando que houve várias tentativas de citação 

dos executados, conforme se depreende da leitura minuciosa dos autos, 

considero que eles estão em lugar incerto e não sabido.Em razão disto, 

entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da citação por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil. Deste modo, 

DEFIRO a citação por edital em nome da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias.APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO do edital sem que o 

requerido responda a ação, ou sem comparecer ao processo, nomeio, 

desde já, o advogado Leonardo F.M Esteves OAB/MT 14143-O, como 

curador especial do requerido, devendo ser intimado a apresentar defesa 

no prazo legal, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil, arbitrando em favor do causídico nomeado, a título de 

honorários advocatícios, o importe de 05 (cinco) URH, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 09 de janeiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 11 de maio de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2688-02.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 INTIMO o réu na pessoa de seu advogado que foi expedido Carta 

Precatória à comarca de Juara para oitiva das testemunhas lá residente e 

foi designado audiência para o dia 14/09/2018, às 13:50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 589-93.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de ADELSON RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO.

O reeducando manifestou o interesse em cumprir o restante da 

reprimenda penal na unidade prisional correspondente a Comarca de 

Sinop/MT, sendo que o juízo competente requereu o devido atestado de 

vaga emitido pelo SEJUDH, nos termos Seção 37, capítulo 7 da 

CNGCGJ/MT.

Oficiada, a SEJUDH informou o deferimento da permanência do 

reeducando ADELSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO na unidade penal de 

Sinop/MT.

À ref. 150 constam atestados comprobatórios de bom comportamento do 

apenado, bem como pedido da Defensoria Pública de Sinop de 

transferência do processo executivo de pena do condenado.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que a competência em sede de Execução Penal é do juízo 

do local da unidade prisional onde se encontra o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, a remessa do feito a Comarca 

de Sinop/MT é medida imperiosa.

Desta feita, ante todo o exposto, sobretudo o deferimento da SEJUDH e 

dispensabilidade da anuência do juízo, uma vez que o reeducando já está 

recluso na Cadeia Pública de Sinop, DETERMINO A REMESSA da presente 

guia de recolhimento àquela unidade judiciária, na forma do art. 66, V, “g” 

da Lei nº 7.210/84.

Ademais, considerando os trabalhos realizados pela Douta Causídica 

Tatiane Felipetto, OAB/MT 13.990-B, ARBITRO/FIXO 1 (um) URH, conforme 

Tabela de Honorários da OAB/MT, devendo a i. Secretaria deste juízo 

expedir a respectiva certidão.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42731 Nr: 20-35.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 CONDENO o réu a pena definitiva de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de 

detenção, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, cada um 

no equivalente a 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato. REGIME será o ABERTO. Substituição por penas restritivas de 

direitos (art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária de 

04 (quatro) salários mínimos vigentes à época da execução da pena, nos 

termos do artigo 45, §1º, do Código Penal. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, em audiência admonitória a ser designada, caberá definir 

a entidade pública ou privada com destinação social beneficiária da 

prestação pecuniária, bem como a forma de pagamento. Do apelo em 

liberdade Concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, pois permaneceu nessa situação 

durante toda a instrução do processo. Além disso, a pena imposta e o 

regime inicial de cumprimento da reprimenda não justificam a segregação 

cautelar, do mesmo modo não se encontram presentes os pressupostos 

autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Providências finais: Condeno 

o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de 

Processo Penal. Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o 

valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser utilizado para 

pagamento das custas processuais. O restante do valor, caso houver, 

deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário conforme determina o art. 

978, §1° da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20464 Nr: 1366-94.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 , considerando que o acusado é reincidente, deverá iniciar o cumprimento 

da pena no regime SEMIABERTO. Substituição por pena restritiva de 

direitos (art. 44 do CP)Nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, 

incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, haja vista que se trata de crime cometido com violência contra a 

pessoa.Suspensão condicional da Pena (Art. 77 do CP)Ainda, 

considerando que o réu é reincidente em crime doloso, não cabe a 

suspensão condicional da pena, consoante o disposto no artigo 77 do 

Código Penal. Do apelo em liberdade Concedo ao réu o benefício de apelar 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com fundamento no 

mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois 

permaneceu nessa situação durante toda a instrução do processo. 

Ademais, não existe qualquer motivo que justifique a necessidade de 

decretação da prisão preventiva, já que não se encontram presentes os 

requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Providências 

finais:Isento o réu do pagamento das despesas processuais, vez que foi 

assistido por advogado dativo.Por fim, a defesa do acusado foi 

patrocinada por Defensor Dativo, Dr. Rafael César do Nascimento, a qual 

atuou a partir da audiência de instrução, diante da ausência à época de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Com isso, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de 5 (cinco) URH em favor do advogado nomeado 

Dr. Rafael César do Nascimento (OAB/MT 16.056), a título de honorários 

advocatícios. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)- Lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados;2)-Oficie-se ao Cartório Eleitoral desta comarca, 

comunicando a condenação;3)- Comuniquem-se os órgãos de registros; 

4)- Expeça-se guia de execução penal;5)- após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 2517-56.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 o pedido formulado na denúncia, ABSOLVENDO o réu WANDERLEI 

APARECIDO RIBEIRO POTENSO, devidamente qualificado, do crime 

previsto no artigo 129, §9.º, do Código Penal, o que faço com fundamento 

no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, a defesa do 

acusado foi patrocinada por Defensor Dativo, Dra. Marcos Antônio 

Miranda Sousa, a qual atuou a partir da audiência de instrução, diante da 

ausência à época de Defensoria Pública nesta Comarca. Com isso, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 5 (cinco) URH em 

favor do advogado nomeado Dr. Marcos Antônio Miranda Sousa (OAB/MT 

10.296), a título de honorários advocatícios.Atente-se o zeloso gestor às 

seguintes providências, conforme preceitua CNGC:Art. 974 – Caberá ao 

Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao 

Instituto de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no 

âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, as seguintes 

comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da 

punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).Sem custas processuais (art. 804, CPP). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se a vítima, o acusado e a defesa. Cientifique-se o 

Ministério Público.Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132263 Nr: 2093-77.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO CASTILHO DE 

MORAES - OAB:7247

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena da recuperanda Maria de Jesus Souza da 

Costa, que atualmente consta no regime semiaberto, conforme se observa 

à decisão exarada às fls. 206/208 v.

Defesa da reeducanda manifestou à fl. 260, pleiteando a autorização para 

que este possa se ausentar da Comarca, afim de que seja submetido a 

procedimento médico de maior complexidade, não realizados nesta cidade, 

bem como possa visitar sua neta, a qual não vê há 07 (sete) anos.

 O Representante do Ministério Público, em analise ao pedido defensivo, 

verificou a ausência aos autos de documentos pertinentes a aferir a 

comprovação ao quadro clinico da reeducanda. Nisto, manifestou que 

fossem apresentados provas hábeis para o parecer contundente do 

Órgão Ministerial. (fls. 223 v).

Haja vista manifestações, verifico razoável antes de analisar o presente 

pedido, que seja juntado aos autos os documentos pertinentes a aferir a 

real situação da recuperanda, bem como o procedimento que certamente 

será submetida no município de Caarapó-MS, conforme informado à 

petição de fl. 260.

Ademais, necessário também se faz a apresentação da data de saída, e 

de retorno aos autos.
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 Assim sendo, intime-se a reeducanda na pessoa de seu representante, 

para que forneça aos autos a juntada da solicitação médica, conforme 

requereu o Parquet, bem como período de saída e retorno.

Acostados aos autos tornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 313-39.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Valente, Manoel Botelho Feijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carra, Ana Gilda Penha Carra, Ricardo 

José Kulevicz, Therezinha Sobral Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Braga da Silva - 

OAB:17347/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

São Félix do Araguaia - MT, 9 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21032 Nr: 1936-80.2010.811.0017

 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: José Lucio Ribeiro

 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.

Infere-se dos autos que a inicial não veio acompanhada do prévio 

requerimento administrativo do benefício.

 Em vista disso, a autarquia requerida ofereceu contestação, limitando-se 

a arguição da preliminar de ausência de interesse processual (fls. 20/33).

 É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 

submetido a repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o 

segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício 

previdenciário administrativamente, sob pena de extinção do feito sem 

exame do mérito por falta de interesse de agir (Seção do dia 27/08/2014).

Ficou decidido que nas ações em que o INSS ainda não foi citado, ou 

naquelas em que não foi discutido o mérito pela Autarquia, deveriam os 

processos ficar sobrestados para que a parte autora fosse intimada pelo 

juízo para requerer o benefício ao INSS, no prazo de 30 dias.

No caso em comento, o INSS não contestou o mérito, portanto, não houve 

resistência a pretensão autoral, tornando-se necessário a intimação da 

parte autora para requerer o benefício ao INSS, conforme entendimento 

firmado pelo STF.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda ao requerimento administrativo do benefício previdenciário 

pleiteado, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 2569-57.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldomiro Alves Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

causidico da sentença condenatória, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 313-39.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Valente, Manoel Botelho Feijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carra, Ana Gilda Penha Carra, Ricardo 

José Kulevicz, Therezinha Sobral Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Braga da Silva - 

OAB:17347/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NACIONAL FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos terceiros interessados no feito, na condição de 

litisconsortes passivos necessário.

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 39551DecisãoVistos, etc.Compulsando os 

autos, denota-se que as tentativas de citação da requerida Nacional 

Factoring Fomento Comercial Ltda, no decorrer do processo, ocorreram 

em um único endereço, razão pela qual, efetivou-se a pesquisa de 

endereço junto à órgão conveniado deste Juízo, expedindo-se por 

conseguinte, carta precatória para nova tentativa de localização (fls. 215), 

cuja providencia novamente restou inexitosa (fls. 221).Deste modo, ante a 

impossibilidade de cumprimento do ato deprecado de fls. 215, diante da 

certidão de diligência negativa de fls. 221, proceda-se a CITAÇÃO POR 

EDITAL da requerida Nacional Factoring Fomento Comercial Ltda, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, inciso II do CPC, com a 

advertência prevista no artigo 257, inciso IV do mesmo código.Às 

providências, expedindo-se o necessário.São Félix do Araguaia - MT, 06 

de Agosto de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimar F.Rosa Costa, 

digitei.

Resumo da Inicial: ... O requerente requer a Vossa Excelencia a 

antecipação da tutela, declarando liminarmente nulo o negócio jurídico de 

compra e venda, perpetrada entre o primeiro e quarto requerido tendo em 

vista a escrituração e registros, posteriores a do requerente, das terras 

perpetradas terem sido realizados no cartório de Registro de Imóveis de 

Comarca Incompetente, ou seja fora da circunscrição da situação do 

Imóvel, assim como determine o cancelamento do registro e matrículas 

imobilários realizadas pelo Cartório de São Félix do Araguaia/MT, seguindo 

o que estabelece os artigos 250, I c/c 248 e 249 da Lei 6015/73, sendo 

feita a anotação do decisium no assento imobiliário, voltando aos status 

quo ante. Tal medida urge, visto que outras escrituras publicas podem ser 

feitas sobre o mesmo imóvel, como aconteceu no caso presente, fato que 

gera maior insegurança e maiores conflitos, jurídicos para o requerente...

Advertência: Nos termos do artigo 256, inciso II do CPC, com a advertência 

prevista no artigo 257, inciso IV do mesmo código.

São Félix do Araguaia, 07 de agosto de 2018

Caymmi Sousa e Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 1562-98.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renivan Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENIVAN ALVES DE SOUZA, Cpf: 

70635157136, Filiação: Adélia Maria de Souza e Renivaldo Alves de 

Souza, data de nascimento: 13/02/1981, brasileiro(a), natural de Bom 

Jesus da Lapa-BA, convivente, comerciante, Telefone (66) 8405-5438. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO e por tudo o mais que dos autos consta, hei por 

bem JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação penal, ABSOLVENDO o 

acusado Renivam Alves de Souza, brasileiro, convivente, corretor, filho de 

Renivaldo Alves de Souza e Adélia Maria de Souza, do crime tipificado no 

artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, com 

fulcro no que dispõe o artigo 386, II e VII, CPP.Revogo as medidas 

cautelares anteriormente aplicadas (art. 386, parágrafo único, II, 

CPP).P.R.I.C. Transitado em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações de estilo.São Félix do Araguaia – MT, 22 de agosto de 

2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz 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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de dezembro de 2017

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21001 Nr: 1905-60.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Melo

 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.

A parte autora manifestou-se nos autos justificando a inviabilidade na 

postulação do benefício em sede administrativa, haja vista que o benefício 

foi implantado por meio de decisão judicial no decorrer do processo (fl. 

94).

 Intimada, a autarquia requerida ofereceu contestação de mérito. 

Seguindo-se a apresentação de impugnação à contestação pela parte 

autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão acostadas aos autos às fls. 55/57, desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 No mais, não havendo outras provas a serem produzidas, e inexistindo 

irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem apreciadas, dou 

por encerrada a instrução processual.

 Encontrando-se o feito maduro para julgamento, mantenham-se os autos 

conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 458-27.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria Siqueira de Morais Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Com a juntada do 

laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo 

para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento do 

laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- 

AJG/JF. Por fim, sem prejuízo DETERMINO a realização de Estudo 

Socioeconômica da parte autora a serem realizados pelo Conselho Tutelar 

e Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos 

quesitos porventura apresentados pelas partes, concernentes à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser 

aportado aos autos em 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44399 Nr: 1081-28.2015.811.0017

 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: Graziela Sipredi Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Com a juntada do 

laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo 

para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento do 

laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- 

AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me 

conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 986-66.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

invalidez ajuizada por Josué Vieira dos Santos. Assim, considerando ser 

imprescindível a realização de prova médica pericial no presente feito, 

NOMEIO o médico perito Dr. Juan Carlos Palacios Riveri (CRM 009301/MT), 

para realizar a perícia médica, que para o desempenho de sua função 

poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com 

exames e quaisquer peças que entender pertinentes.O perito deve ser 

advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados pelas partes, acostados aos autos às fls. 08/09 e 123/126, e 

no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Advirto ao Sr. Gestor que a intimação deverá estar 

acompanhada de cópia dos quesitos (fls. 08/09 e 123/126)Com a juntada 

do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o 

prazo para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento 

do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21099 Nr: 2003-45.2010.811.0017

 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: José Dutra do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 
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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.: 20988 Nr: 1892-61.2010.811.0017

 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: Deusery de Moura Pereira, Amadeu Pereira do Santos, 

Adnilson de Moura Pereira

 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:

 Com isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão 

inicial de benefício previdenciário.Desse modo, nas ações judiciais para 

concessão de benefício previdenciário, a prescrição atinge somente as 

prestações antecedentes ao quinquênio anterior a propositura da ação. 

No caso em comento não se operou a prescrição quinquenal, razão pela 

qual rejeito a prejudicial de mérito. Não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/03/2019 as 18:40 hrs (MT). Intime-se 

o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.Deve 

ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se pessoalmente a autora para comparecer 

na audiência na data designada, nos termos do artigo 385 do CPC. 

Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 2168-14.2018.811.0017

 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: Suelene Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142010 Nr: 148-50.2018.811.0017

 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: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yolete Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando a inicial e os documentos acostados, verifica-se a presença 

de irregularidade que precisa ser sanada.

Segundo a inicial, o requerente reside em Distrito de Bacilândia, Município 

de Fazenda Nova, Estado de Goiás, enquanto a requerida reside na 

cidade de Cuiabá/MT, nada justificando a tramitação do processo nesta 

cidade de São Félix do Araguaia/MT.

Portanto, manifeste-se o causídico subscritor da petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, e, 

consequentemente, ser extinto o processo sem resolução de mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137207 Nr: 626-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Alves Teixeira

 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:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo 

se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.Com a 

juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do 

CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137200 Nr: 619-03.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Guimarães Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo 

se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.Com a 

juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do 

CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, 
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se for necessária, para o momento oportuno, após a conclusão dos 

trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134926 Nr: 1427-42.2016.811.0017

 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 da Silva Putêncio

 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:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Com a juntada do 

laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo 

para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento do 

laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- 

AJG/JF. Por fim, sem prejuízo DETERMINO a realização de Estudo 

Socioeconômica da parte autora a serem realizados pelo Conselho Tutelar 

e Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos 

quesitos porventura apresentados pelas partes, concernentes à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser 

aportado aos autos em 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 2228-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Cleusa da Silva Traldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2228-39.2017.811.0011

Código: 63370

Vistos.

Consta do respectivo termo de audiência de instrução e julgamento à fl. 

55, ter sido concedido prazo para justificar a ausência da autora no 

referido ato.

Não obstante o pedido e deferimento para suspensão do feito até a 

localização da Requerente, compulsando os autos, verifica-se que não foi 

juntado a aludida justificativa.

Assim, notifique-se a parte autora na pessoa de sua patrona para 

apresentar a mencionada justificativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão do ato.

Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento, conclusos para apreciação 

e prosseguimento no feito com o devido saneamento e designação de 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 1163-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidinéia Herrera Infante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Inicialmente, acolho o pedido da parte de juntada de substabelecimento, 

motivo pelo qual lhe concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada.

Ademais, observo que fora formulado, com antecedência, em fls. 69, 

pedido da parte autora de intimação das testemunhas arroladas. No 

entanto, em fls. 70-70-v, o despacho judicial não analisou especificamente 

esta questão, limitando-se à determinação do cumprimento da intimação da 

forma como estabelece o CPC. EM análise aos autos, bem como às 

manifestações das partes na presente solenidade, não obstante sejam 

plausíveis e dotados de técnica os argumentos sustentados pelo D. 

Causídico que patrocina os interesses da parte requerida, entendo que, 

diante dos motivos alegados, considerando ter a parte peticionado 

requerendo a intimação das partes por via judicial, bem como a 

dificuldade/impossibilidade de comprovação do alegado, por trata-se de 

questões relativas ao âmbito familiar, e, ainda, para que se evite eventual 

cerceamento na produção probatória, que, no caso concreto, 

inegavelmente, se sustentará, em grande parte, na inquirição das 

testemunhas, acolho o pedido do requerente, e, com fulcro no artigo 455, 

§4º, II, CPC, determino a intimação das testemunhas por ele arroladas em 

fls. 72 e redesigno a solenidade para o dia 26 de outubro de 2018 às 13 

horas.

Ainda, consigne-se que as testemunhas devem ser advertidas de que sua 

ausência importará na imposição de multa correspondente a 1 (um) salário 

mínimo em razão dos prejuízos causados pela postergação do ato, não 

havendo prejuízo de eventual determinação de condução coercitiva na 

data da audiência.

 Por fim, indefiro o pedido de substituição da testemunha arrolada, tendo 

em vista que não fora comprovada a impossibilidade de localização, não 

estando preenchidos os requisitos constantes do artigo 451, CPC.

 Saem os presentes intimados.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55937 Nr: 564-71.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Castro Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, Fiat 

Automóveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O, Fransérgio de 

Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Defiro a juntada de substabelecimento e Carta de Preposição.

Encerrada a instrução, abra-se vistas dos autos às partes para que 

apresentem os memoriais finais, obedecendo-se a ordem e os prazos 

legais.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25941 Nr: 311-64.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP, EFdS, MAdS, MMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Vinícius Alexandre de Melo e Rodrigues - 
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OAB:8.027-A/MT

 DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Considerando que as partes acordaram na realização do exame de DNA, 

determino que tal exame seja realizado com posterior juntada do laudo 

nestes autos.

Após a juntada do laudo, façam os autos conclusos.

Saem os presentes intimados.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 19532-39.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando 

Rodrigues Breia, Candido Neves Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS 

PARTES PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL SOBRE A PETIÇÃO DA 

PERITA JUDICIAL QUE INFORMA O PRAZO PARA A ELABAORAÇÃO DO 

LAUDO, BEM COMO A PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 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): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, a fim de CONDENAR os réus ANGLÉSIO GOMES 

ROMANZINI, FABRÍCIO EVANGELISTA MACHADO e THARLES BRONI 

BARROS OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como incursos nas penas 

do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LOS do crime 

tipificado no art. 35, caput, da mesma Lei, com fulcro no art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. (...)•Do réu Anglésio Gomes Romanzini.

(...)Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 

09 (nove) anos de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria 

da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 900 

(novecentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.Com fundamento no art. 33, §2º, alínea 

“a”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de 

cumprimento de pena, porquanto foi imposta em patamar superior a oito 

anos. (...)•Do réu Fabrício Evangelista Machado.(...)passando a dosá-la 

em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, 

(...) fixo a pena de multa em 760 (setecentos e sessenta) (...)Não obstante 

a pena fixada seja inferior a oito e superior a quatro anos, com 

fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, fixo o 

regime fechado para o início de cumprimento de pena, haja vista a 

quantidade e a natureza da droga apreendida, valoradas negativamente 

nas circunstâncias judiciais do crime. (...)•Do réu Tharles Broni Barros 

Oliveira.(...) pelo que torno definitiva a pena do réu em 09 (nove) anos de 

reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 900 (novecentos) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do 

Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, 

porquanto foi imposta em patamar superior a oito anos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 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): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60995Vistos, (...)O ministério Público também 

relatou as referidas oitivas, e ainda, à exaustão, este magistrado executou 

a mídia de fl. 803, momento em que constatou o interrogatório dos réus 

Hércules, Samoel e Fábio, os quais, inclusive, encontram-se fielmente 

audíveis.Assim sendo, INDEFIRO o pedido de interrogatório dos réus, uma 

vez que os defensores foram devidamente intimados do envio da 

precatória referente ao interrogatório, sendo que os mesmos já foram 

ouvidos.Ainda, não há de prosperar o pedido de interrogatório que se dê 

para ouvir réu com revelia decretada, que inclusive já apresentou seus 

memoriais.Vai em anexo cópia do DJE que publicou a intimação dos 

referidos advogados da expedição de carta precatória para a oitiva dos 

réus supracitados.Frise-se que a ausência de memoriais pelas partes 

remanescentes, (...)Também, ao escoar o prazo sem que haja 

manifestação, determino a intimação dos acusados, COM URGÊNCIA, para 

indicação de novo advogado para que apresente os memoriais finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.Vencido o prazo para a apresentação da referida 

peça ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica 

nomeado, para apresentar as alegações finais dos réus Hércules e 

Samoel, o douto causídico Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, tendo 

em vista que foram defendidos pelo mesmo advogado durante todo o 

processo. E ainda, para o réu Fábio, fica nomeado o Dr. Márcio Roberto 

Cruz – OAB/MT nº 24328, para o mesmo desiderato.Tendo em vista a 

nomeação do advogado Erykson Thyago Pereira da Silva para o ato de 

audiência (fls. 712/716), arbitrando-lhe honorários advocatícios no importe 

de 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão a ser executada 

ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.Por fim, DEFIRO o pedido 

de certificação de prazo que os autos ficaram em carga com o Ministério 

Público.Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para 

sentença.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Porto Esperidião/MT, 10 de agosto 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60630 Nr: 735-57.2017.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566

 tendo em vista que o presente incidente já alcançou o seu escopo, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

procedendo-se com a juntada das principais peças aos autos da ação 

penal (CI 60953), acaso ainda não providenciado. Cumpra-se. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60634 Nr: 739-94.2017.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Castro Junior - 

OAB:MG/99063, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13513

 tendo em vista que o presente incidente já alcançou o seu escopo, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 
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procedendo-se com a juntada das principais peças aos autos da ação 

penal (CI 60953), acaso ainda não providenciado. Cumpra-se. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 828-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE Citação/Intimação

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 828-83.2018.811.0098

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Claudia Gomes

PARTE RÉQUERIDA: Wanderley Ferreira de Souza

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: WANDERLEY FERREIRA DE SOUZA, 

casado, filho de Antenor Camargo de Souza e Eunice Ferreira de Souza, 

nascido em 02/09/1960, natural de Rio Verde/GO, residente e domiciliado 

em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. INTIMAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) acima qualificado(a), PARA COMPARECER À AUIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 01º DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM 

DESTA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

Claudia Gomes em face de Wanderley Ferreira de Souza, a qual busca o 

deferimento do pedido para por fim ao casamento existente entre as 

partes, procedendo-se com a averbação do divórcio judicial junto ao 

registro de casamento da Requerente.

DECISÃO/DESPACHO: Autos: 828-83.2018.811.098 Código: 63531 Vistos. 

Trata-se de ação de divórcio ajuizada por CLAUDIA GOMES, em face de 

WANDERLEY FERREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos. Aduz na 

inicial, que casou-se com o Requerido em 21/01/1980, o qual teria 

abandonado o lar desde 1981 (mais de 37 anos), pugna pela dispensa da 

audiência de conciliação ante a impossibilidade de reconciliação, bem 

como pela concessão da justiça gratuita e citação por edital, haja vista 

desconhecer o paradeiro do Requerido. Decido. Recebo a inicial, visto 

preencher os requisitos legais (art. 319 e 320 do CPC). DEFIRO o pedido 

do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, permitindo o exercício do 

direito constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 

5º, XXXV, da Carta Magna. Tendo em vista as alegações e documentos 

com a inicial, notadamente o tempo decorrido desde a separação de fato, 

a citação por edital é medida que se impõe, haja vista não poder exigir da 

Autora, in casu, maiores comprovações da impossibilidade de localização 

de possível endereço do Requerido. Contudo, diante da possibilidade de 

êxito na referida citação por edital, indefiro o pedido de dispensa da 

audiência conciliatória, posto que a finalidade desta não se resume 

apenas à reconciliação, nela poderá comparecer o Requerido e expressar 

concordância com a pretensão autoral, homenageando a celeridade e 

economia processual. Assim, designo audiência de conciliação para 30 de 

JULHO de 2018, às 10h50min. Cite-se o Requerido, POR EDITAL, bem 

como, proceda-se a intimação das partes para comparecerem à audiência 

ora designada. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir. A ausência injustificada é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º do 

CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. O 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência, caso infrutífera e ou frustrada (art. 335, I do 

CPC). A ausência de contestação implicará em revelia e aplicação de seus 

efeitos, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior 

Botelho Davantel, digitei.

Porto Esperidião - MT, 10 de agosto de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 1125-18.2016.811.0080

 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: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, Fabíola 

Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 16h45min (MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51718 Nr: 3362-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, Edyen Valente Calepis - OAB:15.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:15.005-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de setembro de 2018 às 16h15min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58715 Nr: 2107-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 08h30min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 2590-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 14h45min (MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56261 Nr: 960-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Sérgio Floriani - 

OAB:46.378/SC

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de setembro de 2018 às 13h00min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 1930-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 13h15min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60839 Nr: 2980-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDCG, ALCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h00m (MT), bem como 

para que informe os dados bancários da Genitora ou da 

criança/adolescente para depósito dos alimentos provisórios, indicando o 

banco, agência, conta corrente ou poupança e o CPF da titular, uma vez 

que o informado na inicial consta como titular Raimundo da Costa Lima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 4868-02.2017.811.0080

 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: FTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 08h15m (MT), bem como 

para que informe os dados bancários da Requerente para depósito dos 

alimentos provisórios, indicando o banco, agência, conta corrente ou 

poupança e o CPF da titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59316 Nr: 2376-03.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 12h00min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 2851-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 15h00m (MT), bem como 

para que informe os dados bancários da Requerente para depósito dos 

alimentos provisórios, indicando o banco, agência, conta corrente ou 

poupança e o CPF da titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 2504-23.2018.811.0080

 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: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 12h15min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 1122-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO 
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MOSCONI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA 

VALER - OAB:60748

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 15h30min (MT), bem 

como para que promova o recolhimento do valor da diligência mediante 

emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - 

> serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Citação e Intimação. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ,impusiono o resente feito para 

intimar o denunciado, via DJE, na pessoa de seu advogdado, para que 

apresente alegações finais no prazo de 48h, vez que já foi devidamente 

intimado em 25 de julho de 2018. Decorrido o prazo, com ou sem as 

Alegações Finais, deverá ser certificado e remetido concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 2981-46.2018.811.0080

 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: EVANDRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soneide Macarini Pratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 10 de setembro de 2018, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 60840 às 07h00m (MT)

Processo código 47143 às 07h15m (MT)

Processo código 32305 às 07h30m (MT)

Processo código 39349 às 07h45m (MT)

Processo código 49218 às 08h00m (MT)

Processo código 53963 às 08h150m (MT)

Processo código 58715 às 08h30m (MT)

Processo código 58977 às 08h45m (MT)

Processo código 58984 às 09h00m (MT)

Processo código 45752 às 09h15m (MT)

Processo código 47876 às 09h30m (MT)

Processo código 48255 às 09h45m (MT)

Processo código 59501 às 10h00m (MT)

Processo código 59316 às 12h00m (MT)

Processo código 59652 às 12h15m (MT)

Processo código 60016 às 12h30m (MT)

Processo código 60036 às 12h45m (MT)

Processo código 56261 às 13h00m (MT)

Processo código 58342 às 13h15m (MT)

Processo código 60519 às 13h30m (MT)

Processo código 59132 às 13h45m (MT)

Processo código 60839 às 14h00m (MT)

Processo código 47986 às 14h15m (MT)

Processo código 52998 às 14h30m (MT)

Processo código 59862 às 14h45m (MT)

Processo código 60446 às 15h00m (MT)

Processo código 60031 às 15h15m (MT)

Processo código 56753 às 15h30m (MT)

Processo código 15587 às 15h45m (MT)

Processo código 57449 às 16h00m (MT)

Processo código 51718 às 16h15m (MT)

Processo código 56458 às 16h30m (MT)

Processo código 41335 às 16h45m (MT)

Processo código 50738 às 17h00m (MT)

Processo código 57506 às 17h15m (MT)

Processo código 57783 às 17h30m (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61061 Nr: 3047-26.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AMILTON MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil:

1) Esclareça a parte embargante a legitimidade para compor o polo ativo 

da presente demanda, eis que a execução de título extrajudicial em 

apenso foi proposta em face da pessoa jurídica PAX POPULAR, 

representada pela pessoa física Antonio Amilton Morais;

2) Ainda, considerando ser o executado pessoa jurídica, intime-se, por 

seu causídico, para comprovar sua situação de hipossuficiência, haja 

vista que as alegações acostadas aos autos não se mostram suficientes 

para deferimento da assistência judiciária gratuita;

Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 3050-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Conste do mandado que se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57783 Nr: 1618-24.2018.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 17h30min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57506 Nr: 1495-26.2018.811.0080

 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: Sirlei Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FORESTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 17h15min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47986 Nr: 1551-93.2017.811.0080

 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: SIRLEY DE FATIMA RODRIGUES PIMENTA

 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 14 de 

novembro de 2018, às 13h15 (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.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61059 Nr: 3046-41.2018.811.0080

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ SANTOS SILVA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando ser a parte autora pessoa jurídica, intime-se, por seu 

causídico, para comprovar sua situação de hipossuficiência, haja vista 

que as alegações acostadas aos autos não se mostram suficientes para 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 3061-10.2018.811.0080

 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: FSR, JSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 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.

Analisando detidamente a inicial, bem como, considerando que se trata de 

procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu com o 

requisito previsto art. 320 do CPC. Sendo assim, com fundamento no artigo 

321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias:

1) Determino a emenda à petição inicial para regularizar a representação 

processual, eis que as procurações juntadas às fls. 14/15 sequer 

possuem as assinaturas dos outorgantes (inexistência do ato);

2) Sem prejuízo, intimem-se a parte autora (engenheiro agrônomo), por 

seu causídico, para comprovar sua situação de hipossuficiência, haja 

vista que as simplórias declarações de pobreza de fls. 16/17, sem a 

assinatura de próprio punho dos autores, não se mostram suficientes para 

deferimento da assistência judiciária gratuita;

Decorrido o prazo de 15 dias, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 3057-70.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 2333-66.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS, JESSICA 

NERYS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Conclusão desnecessária.
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 Observo que ambos os acusados constituíram o advogado Claudinei para 

atuar em suas defesas.

 SECRETARIA: promova todos os atos processuais necessários à 

realização da oralidade designada para o próximo dia 29 de agosto de 

2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41190 Nr: 1065-45.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS TONETTA, JONAS 

DE SOUZA MOURA, SUEIS MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Considerando-se o desmembramento do feito com relação ao acusado 

Jonas, conforme decisão proferida em sede de recurso pelo E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como o retorno dos autos a esta 

Comarca, intime-se a defesa técnica do acusado Jonas para interposição 

de recurso de apelação e apresentação de razões.

 Saliento a urgência no cumprimento dos atos processuais, haja vista que 

o acusado Jonas se encontra PRESO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15587 Nr: 216-20.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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 29 

de outubro de 2018, às 13h (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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 1322-59.2005.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724/SP, Osmar 

Schneider - OAB:OAB-2152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Vistos.

Lavre-se termo de penhora da totalidade do imóvel registrado sob o nº 18 

no RGI de Ribeirão Cascalheira, de modo a possibilitar à parte exequente 

averbar a penhora à margem da matrícula, conforme já decidido.

Por fim, esclareça o Oficial de Justiça como chegou ao valor da diligência 

em R$ 3.450,00, bem como se o valor obedece a normativa prevista na 

CNGC-J.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31938 Nr: 395-15.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Gênova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, MARCO ANTÔNIO DE MARI - OAB:15.803/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se, conforme novo endereço fornecido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21626 Nr: 1234-11.2011.811.0079

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNGBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB: OAB/MT 

11.340A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 1084-25.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinando Carlos Pedrosa Marra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 545 de 575



 SENTENÇA. Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do acusado FERDINANDO 

CARLOS PEDROSA MARRA, já qualificado nos autos, pela suposta prática 

da conduta tipificada no artigo 306, § 1.º, inciso II, da Lei 9.503/97. Após o 

regular trâmite do devido processo legal, conforme preceitua o art. 5º, LIV, 

da Constituição Federal, observo que a declaração de extinção da 

punibilidade do acusado em virtude da ocorrência da prescrição é medida 

que se impõe, haja vista que a denúncia foi recebida em 03/06/2015 (fl. 

56). Vieram-me conclusos os autos.É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO.A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e pode ser 

reconhecida pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 

61 do Código de Processo Penal:Art. 61. Destarte, compulsando os autos, 

reconheço a EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE do acusado FERDINANDO 

CARLOS PEDROSA MARRA, já qualificado nos autos, com fundamento 

nos arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com baixas necessárias.Expeça-se o 

necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 1604-29.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuad Kairuz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Vistos.

 SECRETARIA: cadastrar advogado no polo passivo da presente ação.

 Homologo a desistência requerida pelo Ministério Público de fl. 330 (oitiva 

das vítimas).

 Declaro encerrada a instrução criminal encerrada.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 658-81.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Souza Soares, OSVALDO DA 

COSTA FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 SENTENÇA. Vistos.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso pela suposta prática da conduta 

descrita no artigo 180, § 3.º, do Código Penal, em desfavor dos acusados 

Osvaldo da Costa Figueira e de Sebastião Souza Soares, ambos já 

qualificados nos autos. Após o regular trâmite do devido processo legal, 

conforme preceitua o art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo que a 

declaração da extinção da punibilidade dos agentes é medida que se 

impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, haja vista que a denúncia foi recebida em 23/08/2012 (fl. 44-v). 

Vieram conclusos os autos.É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.A 

extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e pode ser 

reconhecida pelo magistrado, inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 

61 do Código de Processo Penal:Art. 61. Em qualquer fase do processo, o 

juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de 

ofício..Destarte, compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO DA 

PUNIBLIDADE da suposta prática das condutas tipificadas no artigo 66 da 

Lei n. 9.605/98, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do 

Código Penal.Considerando-se a preclusão lógica, reconheço o trânsito 

em julgado.Providencie-se o necessário. Após, ao arquivo.P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13375 Nr: 37-05.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, julgando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para:1.CONDENAR o requerido a restituir aos 

cofres do Município de Lambari D’Oeste/MT a importâncias de 34.912,29 

(trinta e quatro mil novecentos e doze reais e vinte e nove centavos), 

referente ao dano causado ao Erário Público dos valores cobrados pelo 

CREA/MT provenientes das multas aplicadas por falta de profissional 

legalmente habilitado para fiscalizar as obras, na época de sua gestão, a 

ser corrigido de juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção 

monetária, pelo IPCA;2.CONDENAR o requerido ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC/15.Transitada em julgado a, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30159 Nr: 1353-53.2011.811.0052

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil- Lambari D'Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanei Gonçalves de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo n.º 1353-53.2011.811.0052 – Código: 30159

Vistos, etc..

Em razão do lapso temporal desde a última manifestação (fls. 107), dê-se 

VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 1003-94.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo n.º 1003-94.2013.811.0052 – Código: 32539

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para apresentar Memoriais 

Finais no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, conforme preceitua o art. 403, par. 

3º do Código de Processo Penal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11622 Nr: 919-35.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por todo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO, 

para corrigir a decisão embargada apenas no ponto que se refere ao DIB, 

mantendo a sentença nos demais termos, de forma que o dispositivo 

passa a ter a seguinte redação:“(...) Posto isso, saciados os requisitos 

legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

totalmente PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de José Pereira de Lima, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do protocolo da presente 

ação, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros 

de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 

(...)”.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10023 Nr: 679-80.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudio Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 10023)

Vistos etc.,

Foi determinada a JUNTADA de cópia do acórdão de fls. 44/52 proferido 

nos Embargos à Execução de código 34350, bem como a petição de fls. 

75/83, para estes autos principais. Uma vez juntada as referidas peças 

nestes autos, DETERMINO:

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o homologo e determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 579-81.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Batista Morara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e HOMOLOGO 

os cálculos apresentados às fls. 27, já que mais atualizados, os quais 

ficam fazendo parte integrantes desta decisão.Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a presente sentença, translade-se cópia 

desta decisão, bem como da cópia do cálculo de fls. 27, aos autos 

principais de código 8578.Após, arquivem se os autos, com as baixas de 

estilo.”Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30468 Nr: 310-47.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Paulo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 310-47.2012.811.0052 – Código: 30468

Vistos, etc..

Em detida análise, DEFIRO in totum a cota Ministerial de fls. 130, pelo que 

DETERMINO a intimação pessoal do réu SEBASTIÃO PAULO DE FARIA, 

para que proceda com o fiel cumprimento das condições impostas para a 

concessão do benefício da suspensão do processo, como pagamento do 

restante da quantia fixada em audiência de fls. 69/71.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33417 Nr: 396-47.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andrei Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo n.º 396-47.2014.811.0052 – Código: 33417

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para pugnar o que entender 

de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6777 Nr: 898-98.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 6777)

Vistos etc.,

Defiro os pedidos de fls. 92. Proceda-se conforme requerido.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33931 Nr: 795-76.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes de Souza, João Batista da Cruz, 

Francisco de Assis de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 
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OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 795-76.2014.811.0052 - Código nº 33931

Vistos, etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido acostado à ref. 80.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13510 Nr: 172-17.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Roberta Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,.CHAMO O FEITO A ORDEM, uma vez que o presente feito foi 

julgado e o recurso de apelação manteve o julgamento procedente, 

apenas determinado que se procedesse a juntada do indeferimento 

administrativo.Observa-se que durante o julgamento do Apelo, o TRF1, por 

entender que o processo já estava maduro, julgou o mérito da causa, 

dando parcial provimento ao apelo para fixar corretamente os paramentos 

do DIB, afastar eventual multa diária imposta contra a Fazenda Pública, 

correção monetária nos moldes do Manual de Orientação de Procedimento 

para Cálculos na Justiça Federal, dos juros moratórios, bem como a 

isenção de custas.O Acórdão manteve a sentença nos demais termos, ou 

seja, reconheceu a condição de trabalhadora rural e o cumprimento da 

carência exigida, conforme itens 13 e 14 do julgado de fls. 

68/70.Ressalte-se que não foram atacadas as referidas matérias de 

mérito nos Recursos Especial e Extraordinário, portanto tais capítulos de 

sentença já transitaram em julgado, restando apenas à parte autora juntar 

o indeferimento do pedido administrativo para o preenchimento da 

condição da ação, única providência que faltava a parte autora 

cumprir.Por todo exposto, entendo que o feito já exauriu todo o seu 

conteúdo, podendo a parte autora, ingressar com o cumprimento de 

sentença, observando os parâmetros fixados no acórdão, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS.No mais, diante da informação da parte requerida não 

está pagando o benefício à parte requerente, oficie-se a Gerência 

Executiva do INSS para que implante imediatamente o benefício. Intime-se 

as partes da referida decisão.Caso a parte autora não ingresse com 

cumprimento de sentença no prazo assinalado, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30916 Nr: 769-49.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Jorge Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:OAB/MT 15.351

 Processo n.º 769-49.2012.811.0052 – Código: 30916

Vistos, etc..

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para pugnar o que entender 

de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32170 Nr: 631-48.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Martins Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados às 

fls. 152/153, os quais ficam fazendo parte integrantes desta 

decisão.Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de 

impugnação para discussão da matéria, CONDENO a parte 

exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE, precatório em 

favor da parte exequente, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. 

C.Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Rio Branco/MT, 

09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8578 Nr: 650-64.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iracema Batista Morara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 8578)

Vistos etc.,

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à 

Execução de código 36487, apenso a estes autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43431 Nr: 555-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tais da Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes José Pereira Bissoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lina Mariae Cabral - OAB:

 Código: 43431

Vistos etc.,

Ante a certidão de ref. 48, NOMEIO o Dr. RUBENS VENTURA, OAB/MT n. 

24.615/O, para que defenda os interesses da parte requerente na 

presente 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 d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente.

Após, dê-se VISTA ao MP para se manifestar acerca da certidão de ref. 

48.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 2436-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Uender Zanol, EMdOZ, Kauhama Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 
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OAB:MT - 5106-A, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Código: 46981

 Vistos etc.,

Ante a certidão de ref. 34, REVOGO o ato de nomeação de ref. 23 o Dr. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS do múnus que foi incumbido e NOMEIO o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5.106/A, para que defenda 

os interesses da parte requerente na presente 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 d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

apresentar impugnação à contestação (ref. 29), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, ao MP.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-12.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE AGUIAR FERONE OAB - PR65447 (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000220-12.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: SEBASTIAO SOARES BATISTA 

Parte Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): SEBASTIAO SOARES 

BATISTA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se apresentar 

impugnação a contestação juntada ao Id. 14590736, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 10 de agosto de 

2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1206-82.2014.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdAF, SMF(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenson Alessandro Nonato 

- OAB:12149/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PROCEDENTE os pedido iniciais para fim de DECLARAR por sentença que 

o requerido não possui relação de parentesco com SARAH MARTINS 

FRAGA, e ainda, CONDENAR a requerida ELENIL MARTINS ao pagamento 

de R$ 15.000,00 (quinze 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, que é data do nascimento da criança (art. 398 do Código 

Civil e Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Por consectário, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito,.Condeno as partes requeridas em custas e 

honorários advocatícios, estes último que arbitro no importe de 10% (dez 

por cento) da valor da causa, ressalvado a aplicação do benefício da 

gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79824 Nr: 403-60.2018.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

proposta por M. H. DE C., representado RAISSA PEREIRA DE CAMARGO, 

em face de DIOGENES RIBEIRO DE ARRUDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para comparecer em audiência de conciliação, bem como deixou 

de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo 

sua regularização processual, quedando-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.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, do CPC.

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.: 56467 Nr: 1102-90.2014.811.0032

 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: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva, Poliana Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELLES 

- OAB:6656

 Vistos.

Incialmente, à vista do pleito da parte autora no sentido de realização de 

audiência de concilição a fim de por termo ao litígio, e colimando a prática 

de atos processuais inúteis, determino a intimação da parte requerida para 
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no prazo de 05 (cinco) dias dizer se tem interesse na tentativa de 

conciliação. Havendo concordância, desde já determino a designação da 

solenidade em comento.

Por seu turno, restando infrutífera a realização de audiência de 

conciliação, o prosseguimento do feito é medida que se impõe. Entretanto, 

diante da relutância das partes em aceitar o valor arbitrado pelo perito 

para realização do ato, e diante da relativa simplicidade técnica da matéria, 

tenho que plenamente possível que tal ato processual seja realizado por 

um Oficial de Justiça Avaliador, providência que deve ser de plano 

adotada caso não haja conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RODRIGO DE BRITO 

MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verfico que o denunciado Arilson de 

Oliveira Fernandes outorgou poderes ao mandatário que, por sua vez, 

apresentou resposta à acusação também em prol dos denunciados Valclei 

de Jesus Conceição e Lucas dos Santos Gomes. Posto isto, determino a 

intimação do ora causídico a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize sua participação no feito, apresentando procuração nos autos.

 Por fim, promovo vistas dos autos à Defensoria Pública, a fim de que atue 

em defesa do denunciado Christian Eduardo Campos dos Santos, 

apresentando resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:6730/0, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O, Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos.

Nos termos do art. 5º, § 3º da Lei 8.906/94, compete ao advogado notificar 

o seu cliente da renúncia ao mandato outorgado, cuja prova deve ser 

oportunamente juntada aos autos para oportunizar ao assistido a 

constituição de novo patrono.

Assim sendo, intime-se o patrono do réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove nos autos a notificação do denunciado, sob pena de 

expedição de ofício à OAB para apuração de falta funcional.

De outro lado, cuidando-se de processo de réu preso e visando dar 

celeridade ao andamento da marcha processual, determino a imediata 

intimação do réu para que informe se pretende constituir novo advogado, 

advertindo-o que no caso de impossibilidade, ser-lhe-á nomeada a 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83805 Nr: 2806-02.2018.811.0032

 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: APdF, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, 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.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-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.: 81489 Nr: 1416-94.2018.811.0032

 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: Marcos Vinicius Alves Conrado, Oneide Laura Conrado 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando os autos, constatei que existe nos autos petição 

do autor da ref: 11, ainda pendente de análise deste Juízo, razão pelo 

faço este processo conclusos para deliberações a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 1516-54.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao analisar os autos constato que a audiência de conciliação foi 

prejudicada pelo fato de estar em período correcional, conforme certidão 

de ref. 22. Determino ainda, à Secretaria da Vara para redesignar nova 

data para realização de audiência de conciliação.

 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.: 57018 Nr: 1376-54.2014.811.0032

 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: Belmiro Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 550 de 575



deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18 de outubro de 2018, às 15h00min.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.: 80147 Nr: 589-83.2018.811.0032

 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: NJdA, SAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pela partes e 

referendado pelo Ministério Público e, por consectário, JULGO EXTINTO o 

processo, 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.

Sem custas.

Expeça-se mandado de averbação junto ao Cartório de Registro Civil do 2º 

Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

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.: 82365 Nr: 2009-26.2018.811.0032

 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: Jucinil José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mylena Maria Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por JUCINIL JOSÉ 

DA SILVA, em face de MYLENA MARIA TOLEDO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para comparecer em audiência de conciliação, bem como deixou 

de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo 

sua regularização processual, quedando-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.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, 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.: 80236 Nr: 640-94.2018.811.0032

 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: OFDSG(, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por OLIVIA FERNANDA DA 

SILVA GOMES, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria 

Pública do Estado, em face de EDUARDO GOMES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para comparecer em audiência de conciliação, bem como deixou 

de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo 

sua regularização processual, quedando-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.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, 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.: 57614 Nr: 1691-82.2014.811.0032

 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: Domingas Vitalina Pereira

 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:

 [...].Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18 de outubro de 2018, às 14h25min.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.: 83041 Nr: 2404-18.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tervino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por TERVINO NUNES PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

In casu, ao menos no presente momento, não vislumbrei nos autos, de 

maneira robusta, elementos que evidenciassem a probabilidade do direito 

invocado, posto que a prova documental colacionada, indubitavelmente, 

necessita de maior dilação para a análise do direito ora pleiteado, 

mormente porque a qualidade de segurado não está evidenciada.

Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 1228-43.2014.811.0032

 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: Regina Célia Borges Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que já foi proferida sentença à 

ref. 23,contudo, não houve o cumprimento da remessa necessária, 

conforme constou do mencionado decisum, providÊncia esta que deve ser 

imediatamente adotata, encaminhando-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58811 Nr: 135-11.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730

 Diante de tais circunstâncias, tenho que não se encontram presentes os 

pressupostos para reconhecimento da existência de fraude à execução, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido da parte autora no que cerne ao 

reconhecimento da fraude à execução.De outra banda, sabendo que o 

processo executivo tem por escopo a satisfação do crédito exequendo e 

advindo notícias aos autos de que os executados possuem bem imóvel 

passível de constrição judicial, impõe-se a adoção de medidas que deem 

efetividade ao direito do exequente, devendo o magistrado lançar mão das 

ferramentas disponíveis para tal.Com isto, havendo pedido na inicial, 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel 

caracterizado às fls. 83/84, devendo o referido mandado ser averbado 

junto ao CRI.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74953 Nr: 2334-35.2017.811.0032

 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: NILA MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Camargo de 

Anunciação - OAB:19125/O

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA E DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

NILA MARGARIDA DA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para comparecer em audiência de conciliação, bem como deixou 

de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo 

sua regularização processual, quedando-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.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, 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.: 74965 Nr: 2345-64.2017.811.0032

 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: MARCELO APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athalia de Oliveira 

Shacaria - OAB:MT 20.495/A, Douglas Camargo de Anunciação - 

OAB:19125/O

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA E DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCELO APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA, em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para comparecer em audiência de conciliação, bem como deixou 

de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo 
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sua regularização processual, quedando-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.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, 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.: 78192 Nr: 4132-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA NEVES, Sebastiana 

Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do petitório de ref.24, DEFIRO o requerimento para averbação da 

penhora em matrícula de imóvel n° 19.320 em nome do executado.

 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.: 77202 Nr: 3648-16.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Sanches, João Sanches 

Fernandes, Maria Cristina Costa Sanches, Maria Perpétua da Silva 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurea Christina Souza Faria 

- OAB:, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, Juliano 

Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 949,00(novecentos e quarenta e nove reais), referente ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural de (Marzagão), 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.Conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81481 Nr: 1035-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CASSEMIRA DE OLIVEIRA, GIOVARLEY 

CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial entre Marli 

Cassemira de Oliveira e Giovarley Côrrea de Carvalho, de dissolução de 

união estável, nos seguintes termos: “partilha do imóvel de 20.324m², 

localizado na Rua 09, Quadra 43, Lote 07, Bairro Peixinho, Santo Antônio 

de Leverger/MT, sendo 19.799m² para o Sr. Giovarley Côrrea De Carvalho 

e 525m² para a Sra. Marli Cassemira De Oliveira.”

Instado à manifestação, o Ministério Público, deixou de opinar, vez que não 

vislumbrou interesse em intervir no feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O acordo trazido aos autos aparentemente não apresenta qualquer 

contrariedade a lei, devendo ser registrado que foi formalizado por partes 

maiores e capazes, possui objeto lícito e pedido possível.

Consoante o acordo aportado, verifico que as partes em comum acordo 

pactuaram acerca da porcentagem do imóvel a ser dividido.

Vale lembrar, que a homologação do acordo põe fim ao processo, 

implicando na sua extinção com resolução de mérito.

 Pois bem, 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, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, “b” do CPC.

Sem custas, eis que os autores foram assistidos pela Defensoria Pública.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, 

arquivem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 1136-94.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.Escoado o prazo para as partes 

acima mencionado, INTIME-SE o perito, encaminhando cópia dos quesitos a 

serem respondidos (que deverão instruir o mandado de intimação) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização de perícia na 

parte Requerente. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes, que deverá conter resposta separada para 

cada um dos quesitos formulados.Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Oportunamente deliberarei quanto à audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes por seus 
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procuradores.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 1117-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MÁRCIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DUARTE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca de Araújo Marques - 

OAB:2661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 

1631 e 1634, II ambos do Código Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais de guarda e exoneração de alimentos e, concedo a guarda de 

David Henrique Duarte Pires de Miranda, em favor de seu pai: Mario Marcio 

Miranda de Oliveira Pereira Benevides, resguardado o direito de visitas da 

genitora e Requerida. Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção formulada pela parte Requerida.Com efeito, DEFIRO em favor 

do Autor, o levantamento dos valores relativos à verba alimentar 

depositados em Juízo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.Sem custas, vez que as partes são beneficiários da justiça 

gratuita. Diante da retomada das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, bem como diante da expedição da Portaria n.º 36/2018-DF, que 

revogou as portarias de nº 60/2017-DF, 63/2017-DF e 4/2018-DF, que 

disciplinavam acerca da nomeação do(a) advogado(a) dativo(a) atuante 

neste processo, FIXO seus honorários advocatícios em 1 URH (R$ 

896,51), considerando sua atuação e complexidade da causa.Intimem-se a 

parte Autora, por meio de sua advogada e a DP.Ciência ao MP.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73565 Nr: 1365-25.2015.811.0053

 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: TAYARA DE MELO COSTA, ESPILBNY FILVERS DE 

MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, SERGIO GOMES DOS SANTOS - OAB:21610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 58: Considerando que o advogado das partes encontra-se 

devidamente habilitado para postular em nome das partes, DEFIRO o 

pedido aventado, para que seja fornecido ao causídico, acesso ao Ofício 

nº 1066/2017 juntado em ref. 49.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85316 Nr: 499-12.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Krominski - 

OAB:10896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 20: HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, 

para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

DEFIRO a expedição de Ofício ao empregador do Requerente, para que 

seja cessado os descontos referente aos alimentos, nos termos 

postulados.

Translade-se cópia da presente decisão e da ata de audiência de ref. 20, 

para o processo apenso (Divórcio cód. n.º 83269).

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80672 Nr: 732-43.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNÍCIPIO DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CAMPO 

VERDE, MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, MUNICÍPIO DE JACIARA, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, MUNICÍPIO DE BARÃO 

DE MELGAÇO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:19.398

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida por Município de Santo Antônio de Leverger em 

face do Município de Cuiabá, Município de Campo Verde, Município de 

Jaciara, Município de Juscimeira, Município de Rondonópolis, Município de 

Itiquira, Município de Barão de Melgaço, Município de Nossa Senhora do 

Livramento e Estado de Mato Grosso, à luz do art. 485, VI, do novo Código 

de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83097 Nr: 1794-21.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por Tereza da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão de 

aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/09/2018 às 15h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73629 Nr: 1390-38.2015.811.0053

 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
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 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Adriana Aparecida Marques de Almeida. Julgo 

extingo este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.Sem custas. Sem 

honorários advocatícios, pela justiça gratuita.Após, o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86248 Nr: 881-05.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da retomada das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como perante da expedição da Portaria n.º 36/2018-DF - que revogou 

as portarias de nº 60/2017-DF, 63/2017-DF e 4/2018-DF, que disciplinavam 

acerca da nomeação de advogados dativos -, REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública, para ciência da existência da presente ação, bem 

como para ratificar os atos praticados pelo(a) douto(a) advogado(a) 

dativo(a).

Via de consequência, FIXO os honorários advocatícios em favor do 

causídico em 1 URH (R$ 896,51), considerando os atos praticados e 

complexidade da causa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216, Ubenis 

Pereira Jara - OAB:15.967/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

 Esta solenidade restou prejudicada ante a necessidade da participação 

da Defensoria Pública. Isto porque, o Núcleo da DPE nesta urbe foi 

reaberto na data de 23.07.2018, motivo pelo qual todos os processos 

onde foram nomeados advogados dativos (como este), serão 

patrocinados pelo órgão.

 Ocorre que a Defensora Pública atuante nesta comarca cumula suas 

funções em Cuiabá/MT e Santo Antônio de Leverger/MT, laborando nesta 

comarca somente as terças e quartas-feiras.

Desta feita, REDESIGNO esta solenidade para o dia 12 de setembro de 

2018, às 15h00min.

Saem os presentes intimados.

Ciência à DPE.

Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72455 Nr: 856-94.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630/O

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se a parte autora por seu procurador, para que compareça 

acompanhada de suas testemunhas. Caso seja necessária a intimação 

das testemunhas, observar o disposto do art. 455 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Ciência a DP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 1277-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DAS DORES CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 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: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16930/O, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646

 Vistos etc.

Analisando os autos, constato que o presente feito possui os requisitos 

para ser submetido à mediação, de acordo com as regras da Resolução n. 

125 do CNJ.

 Dessa forma, nos termos do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência 

de mediação/conciliação para o dia 27/08/2018, às 09:00h, a ser 

conduzida pelos mediadores do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimem-se e cumpra-se com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75671 Nr: 509-27.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE AMORIM, JOÃO BATISTA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JOSE DA SILVA, NARCIZO TADEU 

DA SILVA AMORIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se a parte autora por seu procurador, para que compareça 

acompanhada de suas testemunhas. Caso seja necessária a intimação 

das testemunhas, observar o disposto do art. 455 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Ciência a DP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 1225-83.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de mediação para o dia 27/08/2018 às 

13:30 horas, a ser conduzida pelos mediadores do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, ainda, o Autor, por meio de seu advogado.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1109-87.2012.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86480 Nr: 990-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:18.304 MT

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação de pauta, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 11 de setembro de 2018, às 13h15min.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAIRONE DE MATOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de agosto de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5736 Nr: 72-19.2002.811.0039

 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: LOUIRSON RODRIGUÊS BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

ESTADUAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 

NETO - OAB:MT-5.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:20098/A, VANESSA L. BORGES 

FARIA - OAB:5.716

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1476 Nr: 132-94.1999.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISNEIDE MARTINS BONFÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES PEIXOTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:DEFENSORA PÚBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5586 Nr: 1073-73.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO BUENO DO PRADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 430 Nr: 13-12.1994.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO AUGUSTO ALMENAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5480 Nr: 1014-85.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada por Município de São José 

dos Quatro Marcos/MT, em face de Roberto da Silva Senhor, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito.

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7259 Nr: 83-14.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO LUIZ SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5097 Nr: 614-71.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7424 Nr: 220-93.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 

CRECI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada por Município de São José 

dos Quatro Marcos/MT, em face de Roberto da Silva Senhor, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito.

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5338 Nr: 954-15.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5378 Nr: 859-82.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5350 Nr: 830-32.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24759 Nr: 378-70.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DA SILVA SOUZA, GSG, VSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO SUL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648, SERGIO HENRIQUE ALVES - OAB:24182

 AUTOS Nº. 378-70.2011.811.0039.
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CÓDIGO Nº. 24759.

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância de valores apresentados pelas partes, 

determino nova remessa do feito à contadoria judicial para apuração do 

valor.

Considerando a manifestação da parte executada discordando dos 

valores apresentados pelo Contador Judicial na fl. 436/440-verso, 

pleiteando uma nova análise à luz da súmula 246 do STJ, remetam-se os 

autos novamente ao Contador Judicial para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, proceda com a elaboração dos cálculos, nos termos fixados na r. 

sentença e no v. acórdão.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17141 Nr: 337-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:MT 

2337-B

 PROCESSO 337-11.2008.811.0039.

CÓDIGO 17141.

Vistos em Correição.

 Indefiro o requerimento de fl. 174, considerando que as reiteradas 

tentativas de garantir o direito do exequente, seja via BacenJud ou 

Renajud, restaram infrutíferas, bem como não fora apresentado pelo 

mesmo bens passíveis de penhora.

Intime-se a parte autora para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando os devidos bens para a 

procedência da penhora.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos arquivados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76253 Nr: 2610-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), acerca da 

Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 06/11/2018 às 

09h00min na Câmara dos Vereadores Municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112203 Nr: 3353-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, JDC 3ª VARA CIVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 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: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 3415-41.2018.811.0078
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o advogado Dr. Thiago Sabioni Valadares OAB/MT 16218, 

devidamente intimado por um prazo de 5 (cinco)dias para juntar nos autos 

do processo Instrumento de Mandado, já que até o presente feito não 

consta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 3415-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...) DEFIRO as seguintes medidas protetivas 

pleiteadas pela ofendida, as quais perdurarão pelo prazo de 6 meses:I – 

Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância 

entre eles;II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;III - Proibição 

ao agressor de frequentar a residência da ofendida residência das 

testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica, nos termos do art. 22, inciso III, “c”, da Lei 

nº 11.340/2006;IV – Encaminhamento da vítima e dependentes à programa 

oficial de proteção e atendimento, caso seja disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal.Por outro lado, INDEFIRO as seguintes medidas:VI – Afastamento 

do lar ou domicílio de convivência, tendo em vista que ofendida e ofensor 

não mais residem no mesmo endereço, já que estão separados desde o 

ano passado;V - Restrição ou suspensão das visitas ao filho, tendo em 

vista que o pedido deverá ser formulado em ação própria, pelas vias 

ordinárias(...).Notifique-se a Autoridade Policial.Notifiquem-se.Transcorrido 

o prazo de 6 meses, sem manifestação da vítima, dê-se nova vista ao 

Ministério Público e após concluso para extinção.CUMPRA-SE, servindo 

esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 3415-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 3139-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO, OTACIL VICENTE 

GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos em correição.

Diante da petição de ref. 233, dê vista dos autos pra o Ministério Público 

para ciência, após à defesa.

Proceda com urgência em razão da proximidade da data designada para a 

realização da sessão de julgamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103865 Nr: 3603-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, UNIÃO FEDERAL, 

FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALDI HORN, TARCÍSIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 2228-03.2015.811.0078

 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): ROSANIA A. DA SILVA - ME, HELCIO LINO DA 

SILVA, ROSANIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56.918, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-44.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GODOY INGLEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência conciliação redesignada para 24/10/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11094 Nr: 716-10.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Rodrigues de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Considerando que a vítima Vera Lúcia Cordeiro da Silva e a 

testemunha Ana Maria Alves de Oliveira, em que pese devidamente 

intimadas não compareceram na presente solenidade, designo a data 

29/08/2018, às 16h30min, para suas inquirições, devendo ser expedido 

mandado para condução coercitiva. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6210 Nr: 1227-81.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei da Cruz Sandeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial, expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil desta Comarca, para fins de verificar eventual registro de 

óbito da testemunha Ernestina Aparecida Sandeski da Silva, nascida em 

01/03/1961, filha de Miguelina da Cruz Sandeski, registrada no Cadastro 

de Pessoas Físicas sob o número 638.887.851-20. Com a resposta do 

ofício, abra-se vista às partes para manifestação, no prazo comum de 05 

(cinco) dias. No que tange a testemunha José Ribamar Torres Araújo, 

expeça-se carta precatória para sua oitiva, no endereço apresentado em 

fl. 197. No mais, aguarde-se a devolução das precatórias encaminhadas 

para inquirição das demais vítimas e testemunhas, bem como para o 

interrogatório do acusado. Com o retorno das referentes missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação e, após, à defesa. Após, tornem os autos conclusos. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6242 Nr: 1259-86.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cerem Peralta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc. Trata-se de Ação cujo delito imputado ao acusado é o 

descrito no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal. (...) 3. DISPOSITIVO. 

Isto posto, considerando que em relação aos delitos previstos no Artigo 

155, §4º, inciso I do Código Penal ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto 

no art. 109 e 110 e §§ do Código Penal pátrio, e com fundamento no 

disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com 

permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do denunciado MARCELO CEREM PERALTA, pelo advento 

da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Instituto de Identificação 

da presente sentença, informando-lhe o número do presente feito, bem 

como o número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação 

Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC). Dou por cumprido o Art. 1.387 da 

CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”. Assim, sai o 

acusado intimado da sentença absolutória por seu defensor constituído. 

Em conformidade com o art. 25 da Lei nº 10.826/2003, se ainda não o 

foram, encaminhem-se a(s) arma(s) e munições utilizadas no crime ao 

Comando do Exército, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Tendo em vista a nomeação do Defensor Dativo, Dr. Astor 

Beskow, arbitro os honorários advocatícios em 4 URH. Expeça-se a 

certidão de honorários. Oficie ao(s) Juízo(s) para eventual devolução de 

precatória, independente do cumprimento, tendo em vista a presente 

sentença. As partes desistem do prazo recursal, motivo pelo qual 

determino o arquivamento do feito. Comunique-se a vítima sobre a 

presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do CPP e art. 21 da Lei 

11340/06. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21037 Nr: 397-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Preliminarmente, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha José Sales. No mais, aguardem-se as devoluções das Cartas 

Precatórias encaminhadas para o interrogatório do acusado, cuja data 

fora designada para 17/08/2018, às 17h30min (fl. 132), bem como para 

inquirição da testemunha Rafael Rocha Bonfim. Com o retorno das 

referentes missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação e, após, à defesa. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-60.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEDRO VENTURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o postulado em ID. n.º 10356400 dos autos, sendo 

assim, expeça-se MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para saldar o débito em execução, atentando-se a ordem 

de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Código de Processo Civil; 

2. Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil; 3. Com o aporte do 
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mandado penhora e avaliação, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção; 4. Oportunamente, volte-me concluso; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-41.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR RODRIGUES AUGUSTO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA BAESSO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Tendo em vista a suspeição já reconhecida nestes 

autos, recaindo na hipótese do artigo 145, III, do Código de Processo Civil, 

e, sendo este magistrado designado para responder em cumulação pela 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, susto a marcha processual da 

presente ação e determino à Secretaria que encaminhe estes autos ao 

meu substituto legal, devendo as partes ser intimadas anteriormente à 

remessa. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-43.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON GEFERSON GONZALES (REQUERENTE)

KAMILA GRAZIELLE BAESSO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Tendo em vista a suspeição já reconhecida nestes 

autos, recaindo na hipótese do artigo 145, III, do Código de Processo Civil, 

e, sendo este magistrado designado para responder em cumulação pela 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, susto a marcha processual da 

presente ação e determino à Secretaria que encaminhe estes autos ao 

meu substituto legal, devendo as partes ser intimadas anteriormente à 

remessa. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64548 Nr: 1993-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Alves Camelo, Clóvis Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63569 Nr: 1383-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, junte aos autos a 

matricula do imóvel e termo de penhora, visto que estes documentos não 

acompanharam o ato. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o 

ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 254-30.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, Erasmo Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para acostar aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das 

custas de certidão premonitória para que seja possível sua expedição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40321 Nr: 776-67.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcelo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Lima Derkoski - 

OAB:18337MT

 Impulsiono os autos para intimação do procurador indicado pelo reú, para 

no prazo de 10 dias apresentar defesa prévia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60706 Nr: 2835-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 1929-28.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.P. MADEIRAS LTDA-ME, JULIANO GABRIEL PALIOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Por fim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade já que a 

continuidade do serviço é dever da concessionária, ora requerida e, em 
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caso de irregularidade, deverá a requerente arcar com os custos do 

serviço consumido.Posto isso, defiro a tutela antecipada pretendida pelo 

requerente, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/1374736-5, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).Sem prejuízo, 

recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais.De mais 

a mais, analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.Designo audiência de conciliação para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada pelo (a) Conciliador 

(a).Cite-se, a requerida, via AR, no endereço indicado na inicial, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 

344).Intime-se.Cumpra-se, com urgência, servindo cópia desta como 

mandado.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de abril de 2018.MELISSA 

DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61251 Nr: 3137-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDCdS, MGCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, tendo as partes 

acima qualificadas.

Em razão a certidão retro (p. 35 a numerar), sem prejuízo, redesigno nova 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada no dia 05 de setembro 

de 2018, às 15h00min.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intimem-se pessoalmente as partes, para que compareçam ao ato 

designado.

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 as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela parte autora (art. 341 do CPC).

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 877-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOANA ELOI DE SOUZA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Diante do pedido de p. 59, aliado à urgência do caso, bem como levando 

em consideração que mesmo intimado o requerido, não cumpriu com a 

decisão para a realização do exame (p. 45), entendo que a delonga na 

realização do exame acarretará, por certo, prejuízos ainda maiores a 

saúde do paciente, deste modo, DEFIRO o bloqueio judicial nas contas do 

Estado, da quantia necessária para a realização do exame médico na rede 

particular, conforme requerido pela autora, bem como em atenção ao 

menor orçamento apresentado (p. 60).

Segue ordem judicial de bloqueio anexo, cujo valor de R$ 430,00 

(quatrocentos e trinta reais), foi devidamente constrito e transferido para 

conta de depósito judicial do Tribunal de Justiça.

Proceda a Sra. Gestora a imediata vinculação dos valores ao presente 

feito, junto ao departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça.

 Eventuais valores bloqueados e não utilizados nestes autos serão 

devidamente restituídos ao Estado.

Com a juntada de informações pela clínica, intime-se a parte autora, 

através da Defensoria Pública, para que se manifeste quanto ao bloqueio 

efetuado, bem como requeira o que entender de direito para efetivação da 

medida.

Intime-se. Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 268-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .Assim, de modo a localizar outras clínicas especializadas no 

procedimento contataram que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea 

Grande e Hospital dos Olhos de Cuiabá, realizam o procedimento em 

questão.Apresentaram os orçamentos (pp. 84/85).Considerando que já 

consta um valor bloqueado nos autos para a realização do procedimento 

(p. 75), requereram a expedição do competente alvará de levantamento, 

porém no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em favor da Clínica e 

Microcirurgia dos Olhos, conforme orçamento apresentado (p. 

84).Consigne que já consta o valor de 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e 

setenta reais) bloqueado e vinculado junto ao departamento de Depósitos 

judiciais do Tribunal de Justiça (pp. 75/76).Oficie-se com URGÊNCIA, à 

Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, indique, nos autos, data para a realização da aplicação 

da medicação em prol do paciente Antonio Ferreira dos Santos, conforme 

prescrição médica e orçamento de p. 84.Com a juntada de informações 

pela clínica, intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para 

que se manifeste quanto ao bloqueio efetuado, bem como requeira o que 

entender de direito para efetivação da medida.O autor deverá prestar 

contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da realização do 

tratamento, mediante a juntada aos autos da respectiva nota fiscal do 

procedimento realizado no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) na 

Clínica de Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande.Expeça-se o 

competente alvará judicial.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com a URGÊNCIA que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 1838-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial e apresente aos autos cópia de seu Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS, para melhor análise acerca da sua qualidade 

de segurada, bem como requerimento do benefício na via administrativa, 

sob pena de indeferimento da inicial.
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Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64058 Nr: 1698-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Galvan, Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, a fim de comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, e no mesmo ato promova a juntada da cópia do contrato 

pactuado, vez que o apresentado nos autos se encontra ilegível, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1808-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 148-68.2018.811.0108

 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: ADRIANE LUCI BOUFLER DEWES, VBM, LURDETE 

GIACOMIN MARSARO, TBM, LBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECIR MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.Após, 

devidamente comprovada a hipossuficiência das partes, ou comprovado o 

recolhimento das custas judiciais.Nomeio como inventariante ADRIANE 

LUCI BOUFLER DEWES, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, 

mediante TERMO nos autos.Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá 

apresentar as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo 

Circunstanciado, observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do 

mesmo Estatuto Processual.Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o 

comprovante de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, 

ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração 

esta emitida pela agência fazendária.Providencie a inventariante, por 

ocasião da apresentação das primeiras declarações, bem como certidões 

fiscais atualizadas (Fazendas Nacional, Estadual e Municipal).Sem 

prejuízo, oficie-se ao INSS requisitando informações acerca da existência 

ou não de mais herdeiros habilitados em nome do de cujus. Prazo: 15 

(quinze) dias.Postergo a análise do pedido retro (pp. 44/45), após nova 

manifestação do Ministério Público.Após, cite-se a ilustre representante da 

Fazenda Pública Estadual.Anote-se o nome da inventariante na capa dos 

autos e onde mais couber.Cumpridas as determinações acima, conclusos 

os autos para deliberação.Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 1781-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO & ARAGÃO LTDA ME, Eloiza Coser, 

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, ALINE PATRICIA ARAGÃO, 

ELISANGELA BORGES ARAGÃO, ANDRESSA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Cite-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos procuração.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22073 Nr: 1453-39.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI MARIA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 9.935-A, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 

11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O que ocorre nos presentes autos, diante a notícia de falecimento da 

requerente, conforme certidão de óbito (p. 122), em razão do seu caráter 

personalíssimo, torna-se necessária a extinção dos autos sem julgamento 

do mérito. Assim, JULGO EXTINTO a presente demanda sem resolução do 

mérito nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo. Sem custas em razão da gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43343 Nr: 2302-35.2013.811.0108
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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: Clóvis Valério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4.062

 Processo: 2302-35.2013.811.0108

Código: 43343

Procedimento administrativo de cobrança da Central de Arrecadação e 

Arquivamento - Provimento 12/2017/CGJ

Vistos etc.

 I- Em se tratando de matéria transitada em julgado (fl. 340), deixo de 

receber o pedido de fls. 346/349, uma vez que esvaziado diante da 

existência de recurso próprio para o desdobrado do qual a decisão e 

condenação Do autor ao pagamento de custas processuais pretende-se 

reformar.

II- Desta feita, tendo em vista a intempestividade pela reforma do decisum, 

intime-se.

 III- Às providências dando-se seguimento ao procedimento de cobrança, 

nos termos do Provimento 12/2017/CGJ.

IV- Cumpra-se.

 Tapurah/MT, 6 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43344 Nr: 2303-20.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Orlando Matter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4.062

 Processo: 2302-35.2013.811.0108

Código: 43343

Procedimento administrativo de cobrança da Central de Arrecadação e 

Arquivamento - Provimento 12/2017/CGJ

Vistos etc.

 I- Em se tratando de matéria transitada em julgado (fl. 340), deixo de 

receber o pedido de fls. 346/349, uma vez que esvaziado diante da 

existência de recurso próprio para o desdobrado do qual a decisão e 

condenação Do autor ao pagamento de custas processuais pretende-se 

reformar.

II- Desta feita, tendo em vista a intempestividade pela reforma do decisum, 

intime-se.

 III- Às providências dando-se seguimento ao procedimento de cobrança, 

nos termos do Provimento 12/2017/CGJ.

IV- Cumpra-se.

 Tapurah/MT, 6 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63551 Nr: 1374-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o recolhimento das devidas 

custas de condução e considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A PARTE 

AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA 

JÁ RECOLHIDA, QUANTIA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor perfaz R$ 242,00 

(duzentos e quarenta e dois reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução do mandado à Secretaria da Vara Única independentemente 

de cumprimento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26738 Nr: 1342-50.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Nienkoetter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 Processo n°: 1342-50.2011.811.0108 (Código 26738)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Raulino Nienkoetter

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.100) e, considerando que a 

fiança não foi objeto da proposta de suspensão condicional do processo, 

a qual foi devidamente cumprida (f.93), determino a restituição ao acusado 

do valor depositado às f. 28.

Após, promova-se o regular arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000165-87.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de 04.09.2018 13h40m.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000165-87.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 13h40m.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000166-72.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

0409.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000166-72.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 14h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000181-41.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 14h20mim.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000182-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 14h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000183-11.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de 04.09.2018 as 15horas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000183-11.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 15horas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000184-93.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JERIMAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 15h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000184-93.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JERIMAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de 04.09.2018 as 15h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000186-63.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de 04.09.2018 as 15h40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000186-63.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

04.09.2018 as 15h40min.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos 

acerca do(s) documento(s) (Carta de Citação devolvida pelos Correios 

sob a observação "não existe o número informado") juntada(s) á(s) fls. 

47, sob pena de inviabiliazação da audiência designada para o dia 

04/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 500-95.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64584

Código 63895

CERTIDÃO

Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de 

Intimação, de ordem do MM. Juiz Substituto e Diretor do Fórum desta 

Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Leão Rufino, DEIXEI DE CUMPRIR o 

presente mandado em virtude de não ter a parte autora providenciado as 

despesas com o deslocamento do oficial de justiça, contrariando o 

disposto na Resolução n. 153/2012 do CNJ, Súmula 190 do STJ e no art. 

649, §5º, inciso IV da CNGC/MT.

Destarte, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na 

Suspensão de Segurança n. 2.899 – MT (2017/0159664-5), diz respeito 

apenas à Fazenda Pública Estadual, e não à exequente (Fazenda Pública 

Federal), conforme transcrição final da decisão:

 “Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, 

determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, 

impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, 

configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida 

liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado”. (STJ – 

Suspensão de Segurança n. 2.899-MT. Ministra Laurita Vaz. 14 de julho de 

2017 – sem grifo no original).”

Assim, necessária a INTIMAÇÃO da Exequente para recolher 

antecipadamente o valor das diligências necessárias por intermédio de 

guia própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.

Não sendo esse o entendimento do juízo, coloco-me à disposição para 

cumprimento imediato do mandado, sem o recolhimento das diligências.

Diante disso, promovo a devolução do presente mandado, para as devidas 

providências.

Terra Nova do Norte-MT, 10 de agosto de 2018.

Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1336-05.2017.811.0085

 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: MELANIA KUHN, VALTER KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1336-05.2017.811.0085 (Código 62492)

Autor: Valter Kuhn

Representado: Melania Kuhn

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer (Cumprimento de Preceito 

Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por Melania 

Kuhn, devidamente representada por Valter Kuhn, contra o Estado de 

Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos.

Relata a autora, em sua exordial, que necessita da disponibilização de UTI 

com hemodiálise, bem como UTI aérea, para a transferência da requerente 

no local de disponibilidade de vaga, sendo tal disponibilização 

imprescindível para seu tratamento, com risco iminente de óbito.

Em sede de tutela antecipada, requer a determinação para que o requerido 

seja compelido a fornecer, com urgência, vaga de UTI com hemodiálise, em 

hospital da rede pública ou ainda em hospital da rede privada, às suas 

expensas, requerendo, ainda, o transporte em UTI aérea até o local da 

vaga.

Com a inicial (fls. 02/15) vieram os documentos de fls. 16/20.

Recebida a inicial às fls. 21/24, fora deferida a liminar, bem como 

determinado a citação do requerido.

A parte autora pugnou às fls. 29/31 pelo bloqueio de valores no importe de 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para custear os tratamentos 

necessários à paciente, aportando aos autos os documentos de fls. 

32/34.

A plantonista do juízo à época certificou-se à fl. 35 acerca do não 

transcurso do prazo elencado na liminar, não demonstrando desídia da 

parte requerida.

Decisão de fls. 38/39 determinando a necessidade da certidão de decurso 

do prazo para análise de eventual bloqueio de valores.

Manifestação de fls. 43/47 reiterando os pedidos de fls. 29/31, bem como 

informando a transferência da paciente para hospital particular, ante a 

gravidade da enfermidade, aportando aos autos os documentos de fls. 

48/49.

Certidão de decurso do prazo à fl. 50.

O juízo plantonista à época revogou o benefício da justiça gratuita, ante a 

ausência de pedido, bem como a intimação da parte autora para 

providenciar a atualização do quadro clínico da paciente no sistema de 

regulação e a posterior remessa ao juízo da causa para análise do pedido 

de bloqueio de valores.
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Devidamente intimada a parte autora manifestou-se às fls. 56/57 pugnando 

pela concessão do benefício da justiça gratuita, bem como reiterando o 

pedido de bloqueio no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), juntando os documentos de fls. 58/67.

Este juízo, em detida análise dos autos concedeu à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, bem como determinado o bloqueio de 

verbas públicas, conforme decisão de fls. 68/69-v e recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores às fls. 70/71-v.

A parte autora devidamente intimada pugnou à fl. 77 pelo bloqueio 

complementar de verbas públicas no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) a serem liberados de acordo com as notas fiscais apresentados 

pelo hospital, juntando posteriormente os documentos de fls. 78/88.

Reiteração do pedido de bloqueio à fl. 89, sendo juntados novos 

documentos às fls. 90/118.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 

119/122-v.

Impugnação à contestação às fls. 125/129.

A parte requerida devidamente intimada pugnou à fl. 130 para a intimação 

da parte autora para juntar as referidas documentações de fls. 131/139 a 

fim de que seja dado cumprimento à liminar outrora deferida pelo juízo 

plantonista.

Os autos vieram-me conclusos.

EM SUMA, É O RELATO.

TUDO BEM VISTO E PONDERADO, PASSO A DECIDIR.

DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 77 no tocante a 

liberação/transferência dos valores bloqueados às fls. 70/71-v, mister 

tecer por este juízo algumas considerações no tocante a liberação dos 

aludidos valores.

 Inicialmente, preceitua o artigo 1.319, § 4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça acerca das demandas que 

tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos 

ao Sistema Único de Saúde, in verbis:

 “Art. 1.319 – (...)

§4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no caput 

deste artigo deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vista dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da 

prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE).”

Sendo assim, considerando que a parte autora aportou aos autos 

diversas notas fiscais (fl. 62 – R$ 5.000,00 e fl. 67 – R$ 36.518,42) cujo 

valor total encontra-se abaixo do valor pretendido para liberação e, em 

quem pese a ciência da parte requerida, conforme carimbo à fl. 71-v, por 

cautela, DETERMINO a intimação da parte requerida, para que 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da prestação de contas, 

conforme art. 1.319, §4º, da CNGC.

 DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES COMPLEMENTARES

A parte autora pugnou à fl. 77, novo bloqueio de valores no importe de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), dizendo-se complementares. Pois bem.

 Em que pese já haver bloqueio de valores - R$45.000,00 - (quarenta e 

cinco mil reais), a autora aportou aos autos diversas notas fiscais de 

valores superiores ao pretendido ao pedido acima, conforme 

demonstrativo abaixo.

NOTA FISCAL VALOR

N. 3293 – FL. 62 R$ 5.000,00

 N. 3314 – FL. 67 R$ 36.518,42

N. 3410 – FL. 78 R$ 49.633,38

N. 3494 – FL. 80 R$ 49.870,45

N. 3620 – FL. 118 R$ 37.190,28

 TOTAL: R$ 178.212,53

 Assim sendo, considerando o valor superior ao que pretendido pela parte 

autora, DETERMINO a intimação da mesma para que informe aos autos o 

valor total para o adimplemento do procedimento médico da paciente 

Melania Kuhn, devendo mencionar as notas fiscais e a discriminação dos 

serviços prestados de forma pormenorizada.

Após a juntada das informações, INTIME-SE a parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 DO ÓBITO DA PARTE REQUERENTE

Considerando que é público e notório o falecimento da parte requerida 

Melania Kuhn, DETERMINO a intimação da douta causídica constituída para 

que aporte aos autos a certidão de óbito da mesma, devendo ser aportada 

no prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas.

 Transcorrido o prazo in albis, em não havendo a mencionada certidão, 

DETERMINO à serventia deste juízo para que OFICIE ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Terra Nova do Norte solicitando se há registro de 

óbito da Senhora Melania Kuhn e, caso haja, que seja encaminhada cópia 

da certidão de óbito à este juízo.

Cumprida todas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57128 Nr: 1342-80.2015.811.0085

 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): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do advogado (a) 

para apresentação de memoriais finais no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-95.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILVO BORTOLINI (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: 18/10/2018 Hora: 13:00 , 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-13.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a juntar aos autos a Correspondência 

devolvida pelos Correios - Citação Negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-73.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MELO GALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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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: 25/10/2018 Hora: 13:00 , 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-70.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCIELE FELSKI (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 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: 29/11/2018 Hora: 13:00 , 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-62.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE OLIVEIRA (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 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: 13/09/2018 Hora: 13:30 , 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34421 Nr: 669-68.2007.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO UGOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584 A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que em consulta ao SISCONDJ verifiquei que o Alvará 

Eletrônico nº 376391-9/2018, encontra-se com status CANCELADO, com a 

seguinte mensagem: " INCONSISTENCIA NOS DADOS BANCÁRIOS 

FORNECIDOS PARA CRÉDITO". Diante disso, em consulta aos dados 

bancários fornecidos à fl. 201, constatei a divergência entre o número da 

agência bancária constante na petição (Ag. Nº 4815-1) eo constante no 

Alvará (Ag. Nº 4851), o que ocsiounou o cancelamento do mesmo.

Pelo motivo acima, passo nesta data a expedir novo alvará eletrônico para 

levantamento de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60791 Nr: 329-75.2017.811.0085

 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): FRANCISCO DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:OAB/MT 14.810

 Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que o autor do fato não trouxe elementos basilares para a 

comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), acolho a proposta do 

Ministério Público, aceita pelo autor da infração.

Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO PENAL oferecida ao autor do fato Francisco Daghetti, nos 

termos da proposta ministerial (fls. 32/33), com apresentação do 

comprovante respectivo na Secretaria do Juizado.

HOMOLOGO, TAMBÉM, A COMPOSIÇÃO CIVIL, nos termos do art. 74, da 

lei 9.099/95.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59238 Nr: 49783-82.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Romão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279 OAB/MT

 Designo audiência em continuação para o próximo dia 16/08/2018, às 

13h00min para oitiva da testemunha faltante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64131 Nr: 398-97.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Castro Alves Toledo - 

OAB:7.923/RO

 Considerando que a testemunha, Policial Militar lotado nesta urbe, 

informou por contato telefônico a impossibilidade de comparecer à 

audiência, vez que se encontra em viagem na Cidade de Cuiabá, 

redesigno a audiência para o próximo dia 23/08/2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 709-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Leite Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 [...]Quanto ao exame criminológico/psicossocial, em que pese seja um 

meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é 

adequada para reinserção do agente à comunidade, entendo ser 

desnecessária a sua realização, já que o exame criminológico não se 

caracteriza como um requisito obrigatório para a progressão do regime de 

execução da pena privativa de liberdade do condenado.A Súmula 439 do 

STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo da 
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realização do exame criminológico, tratando-se de perícia 

excepcional.Neste sentido:CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. 

SÚMULA N.º 439/STJ. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 

GRAVIDADE GENÉRICA DOS DELITOS PRATICADOS. FUNDAMENTAÇÃO 

INIDÔNEA. MAGISTRADO SINGULAR QUE JULGOU DESNECESSÁRIA A 

PERÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM 

CONCEDIDA. I. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, 

conferida pela Lei n.º 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do 

condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins 

de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do 

magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma 

fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua 

confecção para a formação de seu convencimento. Incidência da Súmula 

n.º 439/STJ. II. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59705 Nr: 50054-91.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ione Carla Barreto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9.504

 Vistos, etc.

1- Em cumprimento à decisão liminar proferida no agravo de instrumento nº 

1006052-22.2017.811.0000 (fls. 190/202), determinei o desbloqueio do 

numerário via BACENJUD e retirei as restrições sobre os veículos via 

RENAJUD (anexo).

Oficie-se ao Cartório de Imóveis para inscrever a indisponibilidade na 

matrícula do imóvel Fazenda Flor do Vale, se já não tiver sido feito, pois 

esta foi dada como garantia para reparação do dano ambiental.

Caso haja outros bens constritos em razão da decisão proferida nestes 

autos, desde já determino a expedição de contraordem, cabendo à parte 

autora indicar o bem que foi constrito.

2- Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 221/227, incluindo-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO no polo ativo e intimando-se este e também o 

Ministério Público.

3- Ficam também intimados o Estado e o MP para se manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 234/247, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28749 Nr: 1428-85.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wágner Vicente da Silveira, Auto Elétrica 

Tucano, Jair Franco de Carvalho, Nalice M. Nantes Shimizu, Auto Elétrica 

Saturno Ltda-ME, Alessandro Santana de Souza, Gésio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Flávio José Ferreira - OAB:3574/MT, Jose Antonio 

Rosa - OAB:5.493, Ladário Silva Borges Filho - OAB:8104/MT, 

Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT, Ramão Wilson Junior - 

OAB:

 Vistos, etc.

Embora entenda que o recurso de apelação é inadmissível na espécie, 

pois a decisão de fls. 1.099/1.101 é uma sentença parcial, contra a qual é 

cabível agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC/2015), é 

cediço que ao juiz de primeira instância não é mais cabido exercer juízo de 

admissibilidade do recurso, sendo este ato privativo do Tribunal de Justiça 

(art. 1.010, §3º, do CPC/2015).

Desse modo, determino vista ao apelado (Ministério Público) para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31747 Nr: 1047-09.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Martins Pimenta, Luiz Carlos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO, Matheus Salomé de Souza - OAB:

 Em busca da verdade real, defiro o pedido da defesa e determino a 

expedição de nova carta precatória para interrogatório do acusado Levi 

Martins Pimenta, que trabalha no Posto Tuiuiú (entrada da cidade) em 

Pontes e Lacerda/MT.

Com o retorno da carta precatória cumprida, declaro encerrada a 

instrução e determino vista às partes para alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 801-03.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriele Geovana Bebiano, Eulália Bebiano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Francisco Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0, Regiane da Silva Vieira - OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 DESPACHO

Vistos, etc.

 1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

 2- Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da quantia de R$ 

842,99 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

referente à diferença não paga das 3 (três) últimas prestações 

alimentícias vencidas, no prazo legal de 03 (três) dias, ou provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

3- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem será decretada a prisão civil 

pelo prazo de um a três meses, nos termos dos § 3 º, 4º, 5º e 7º do artigo 

528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto 

no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56974 Nr: 774-88.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourença Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, 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.

Em virtude do resultado:

Intime-se PESSOALMENTE a parte executada sobre a penhora realizada, 

no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1508-68.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdA, JKdSA, MBdA, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à advogada dativa nomeada sobre o pedido da requerente, 

noticiando o descumprimento do pagamento da pensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65233 Nr: 1023-34.2018.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBS, AMBS, MBSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Analisando os elementos trazidos com a inicial, verifico a existência da 

probabilidade do direito da parte autora, visto que um dos filhos da 

genitora é registrado como filho do réu, sendo plausível que os outros 

filhos, ora autores, também o sejam. Ademais, trata-se de verba alimentar, 

necessária para o sustento, sendo patente o perigo na demora. Assim, 

defiro a tutela de urgência para determinar o réu a pagar alimentos 

provisórios aos menores autores.

 Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.

Caso a parte ré tenha emprego formal, oficie-se à fonte pagadora para 

efetuar o desconto em folha de pagamento.

2- Considerando que a parte ré reside em outro Estado da Federação e a 

necessidade de celeridade processual, deixo de designar a audiência de 

conciliação do art. 334 do CPC, a qual poderá ser realizada 

posteriormente.

3- Cite-se o réu para apresentar resposta, no prazo legal, com as 

advertências da lei. Intime-se da decisão liminar.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65083 Nr: 935-93.2018.811.0077

 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: AGFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro ao autor a justiça gratuita.

2- Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, determino a intimação 

da parte autora emendar a inicial, esclarecendo qual decisão judicial ou 

acordo homologado que instituiu os alimentos que atualmente paga em 

favor das infantes e/ou da genitora, juntando-a aos autos, como forma de 

aferir inclusive a legitimidade das partes. Prazo de 10 dias, pena de 

indeferimento da inicial.

3- Sem prejuízo da diligência supra, como forma de celeridade processual, 

determino a realização de estudo social na residência do genitor e da 

genitora, pela equipe credenciada do Fórum ou, não havendo, pelos 

profissionais do CRAS. Prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 567-75.2004.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SABINO PEREIRA, Maria de Castilho 

Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano A.de Oliveira Shcaira - 

OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/mt, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, 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.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco 

dias (art. 854, §3º, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 49746-55.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 DECISÃO

Vistos, E.T.

Defiro o pedido de fls. 215, e arbitro a título de honorários advocatícios em 

favor do advogado dativo Joaquim Luiz Berger Goulart Neto, o valor 

consistente em 5 URH’s que perfaz R$ 4.482,53, conforme tabela de 

honorários XIX da OAB/MT do ano de 2018 (item 24.1).

Serve a presente decisão como certidão de honorários, para fins de 

execução junto à Fazenda Pública.

Cumpra-se determinação anterior, no que couber.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 1085-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, Elizanete Leite Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil de Assunção Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Trata-se de execução de alimentos sob o rito da expropriação de bens 

(débito pretérito), referente aos meses de março/2015 a novembro/2016.

2- Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo 

de 03 (três) dias, ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

3- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens.

CITE-SE NO NOVO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE EXEQUENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 116-06.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GAR, ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Trata-se de execução de alimentos sob o rito da prisão, referente aos 

débitos de dezembro/2016 até os dias atuais (que se vencerem no curso 

da demanda).

Expeça-se carta precatória conforme determinado às 44, no endereço de 

fls. 54.

2- OFICIE-SE à empresa empregadora do executado para que proceda ao 

desconto em folha dos alimentos e depósito na conta bancária indicada 

pela exequente (fls. 57).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59694 Nr: 50032-33.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capivary Agropastoril Ltda, Suzana Queiroz 

Ferreira Franco, Zigomar Ferreira Franco Filho, Diego Ferreira Borges, 

Vitor Ferreira Borges, Raquel Queiroz Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Buonaduce Borges - 

OAB:10114

 Ante o exposto, rejeito a alegação de caducidade do Parque Estadual 

Serra Ricardo Franco, e inexistindo preliminares, declaro saneado o feito.

(...) Logo, não há necessidade de produção de outras provas quanto aos 

itens ‘a’ e ‘b’ acima.Assim, as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória são apenas as elencadas nos itens ‘c’ e ‘d’ acima. 

(...)2.5.Das provas admissíveis (...)A prova documental deverá ser juntada 

aos autos no prazo de 60(sessenta) dias. Fixo este prazo mais elástico 

em razão da complexidade da causa.A prova pericial deverá ser requerida 

no prazo de 15(quinze) dias, especificando o fato controvertido que 

pretende comprovar e o tipo de perícia a ser realizada, bem como a 

especialidade do profissional que deverá ser nomeado pelo juízo, 

apresentando desde já os quesitos e assistente técnico. O custo 

financeiro da perícia deverá recair sobre o réu, em razão da inversão do 

ônus da prova ora determinada.A prova testemunhal deverá ser requerida 

no prazo de 15(quinze) dias, especificando o fato controvertido que 

pretende comprovar e apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas 

em juízo, observado o disposto no §6º do art. 357 do CPC. Ressalto que a 

prova testemunhal não é admissível quanto a fatos que só por exame 

pericial puderem ser provados (art. 443, II, do CPC).A não observância 

dos critérios acima impostos acarretará preclusão ou indeferimento do 

pedido de produção da prova.Determino a expedição, caso ainda não 

tenha sido expedido, de ofício à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – 

SEMA, requisitando cópia integral dos autos do processo administrativo 

que tramita em desfavor do réu, bem como de cópia integral do cadastro 

socioeconômico do imóvel rural em questão, para o fim de instruir o 

presente feito.3.Dos esclarecimentos e ajustesIntimem-se as partes da 

presente decisão de saneamento e organização do processo, tendo elas 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se tornará estável (art. 357, §1º, do 

CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64158 Nr: 417-06.2018.811.0077

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Permanecem as visitas 

regulamentadas na forma determinada na ação Código 64405 (fls. 22/24 - 

um fim de semana por mês).Condeno o autor ao pagamento das custas, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhe 

defiro.P.R.I. Intime-se o Defensor Público de Pontes e Lacerda/MT por meio 

da remessa de cópia desta decisão.Transitada em julgado, ao arquivo, 

com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 226-63.2015.811.0077

 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: Valdecir de Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), suspensa a obrigação, por cinco anos, nos termos do 

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, por força dos benefícios da 

assistência judiciária. 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.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 1610-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ, ROGERIO ROSENO 

SANTANA, AGROVENSA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A CARTA PRECATÓRIA JUNTADA À 

REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 1610-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ, ROGERIO ROSENO 

SANTANA, AGROVENSA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 108-56.2008.811.0102

 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: VANDERSON SEIBERT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL SORRISO, 

MAPFRE SEGUROS, SEGURADORA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE 

VALORES LTDA - SEBIVAL, IRB-INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE CARVALHO 

PAGNONCELLI - OAB:7587/MS, DEBORA SCHALCH - OAB:69055, 

FÁBIO RICARDO CAVINA - OAB:MT 9576-A, JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:6.611, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 INTIMAR os advogados das partes do inteiro teor da decisão abaixo 

trasncrita: "Vistos em correição. I - Do cumprimento de sentença – 

Vandersosn Seibert. Às fls. fl. 2.387/2.388 o exequente informou não ter 

realizado os exames necessários, postulando ainda pelo depósito prévio 

dos valores a fim de possibilitar a realização da consulta. Todavia, verifico 

que deixou de juntar aos autos os documentos mencionados na decisão 

de fl. 2.382, não comprovando a data da consulta, sua necessidade, 

tampouco o valor para realização. Assim, diante da informação de que não 

foram realizadas as consultas médicas, INTIME-SE o exequente, pela 

derradeira vez, nos termos da decisão de fl. 2.382, para que traga aos 

autos os documentos solicitados, a fim de possibilitar a liberação dos 

valores. II- Do cumprimento de sentença – Patrick Alves da Costa. DEFIRO 

o pedido de fl. 2.399, para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome da executada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil. EFETIVE-SE o bloqueio de contas da 

executada através do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para 

o valor atualizado da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. Se a 

penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte executada, 

para que se manifeste em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 

3º, do CPC/2015. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Restando infrutífera a penhora online, DEFIRO, desde logo, a realização de 

buscas via Sistema RENAJUD, na tentativa de localização de veículos em 

nome da parte executada. Caso seja frutífera a diligência, PROCEDA-SE À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso a tentativa de 

penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora nome da parte executada, no 

prazo de 20 (vinte) dias. III- Do cumprimento de sentença – Mafre Vera 

Cruz Seguradora S/A À fl. 2.386, a exequente informou concordar com os 

valores depositados pelo executado, reconhecendo a quitação da verba 

honorária pleiteada. Assim, tendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação imposta no título judicial, e que os valores foram devidamente 

levantados à fl. 2.397, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 30 de Julho de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101625 Nr: 855-30.2013.811.0102

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:OAB/GO 30773-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES DA CERTIDÃO DE FLS. 230, 

BEM COMO PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS REQUERER O QUE DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 34-41.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MIGUEL, LAERCIO A BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias retirar a Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Sorriso-MT 

ou juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72208 Nr: 175-79.2012.811.0102

 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: ELZA VENTURA PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14471-A/MT, MARCIA ANA ZAMBIAZI - OAB:11106-A/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 INTIMAR as partes para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestarem acerca 

acerca da proposta de honorários do perito nomeado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112833 Nr: 1609-64.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA, ALVARI AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Autos nº: 1609-64.2016.811.0102

Código n°: 112833

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Flávio Camargo 

Serpa e Alvari Aimi.

Em audiência de conciliação realizada em 25/07/2018 (ref. 96) as partes 

transacionaram acerca do objeto da ação, onde ficou acordado que: “o 

requerido compromete-se a acostar os documentos comprobatórios de 

regularização da área, especificadamente a adesão ao PRA e o CAR. 

Compromete-se, também, a doar 410 unidades de tachão refletor 

monodirecional, a serem entregues na Secretaria de Obras de Vera para a 

execução do projeto ambiental e urbanístico denominado “Ciclo Vera”. 

Compromete-se também a doar os materiais de construção, cuja relação 

segue anexa, ao 1° pelotão da Polícia Militar de Vera/MT. Restou ajustado 

que os materiais serão entregues nos órgãos mencionados no prazo de 

30 dias, contados da homologação do presente acordo, bem como que o 

termo de entrega será acostado aos autos para comprovação do 

cumprimento da obrigação”.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 96 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031513/8/2018 Página 573 de 575



processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 08 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 2232-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 É o relatório. Fundamento e Decido.Em que pese os argumentos 

apresentados pela defesa do requerido Renato José do Nascimento, 

verifico que não há nos autos elementos que justifiquem a revogação da 

prisão preventiva.No caso em tela, extrai-se das declarações da vítima 

que o requerido, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu 

favor, continuou a procurando, indo atrás de sua família, inclusive 

tentando arrombar a casa da requerida. Muito embora a parte autora e o 

requerido tenham tentado uma reaproximação, conforme confirmação da 

própria autora deve ficar claro que esta não pode ser realizada ao arrepio 

das medidas protetiva já deferidas nos autos. Uma vez determinada a 

restrição de acesso à vítima, esta deve ser respeitada, uma vez que, 

muito mais do que impor um distanciamento, o objetivo da tutela urgência 

concedida é preservar a integridade física e psíquica da mulher. Ademais, 

verifica-se que a vítima relatou que somente aceitou a tentativa de 

reaproximação, por medo do que o requerido viesse a fazer em caso 

contrário.No mais, as provas apresentadas nos autos são unilaterais, não 

sendo provados com absoluta certeza os fatos narrados pelo suspeito. 

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que 

eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não constituem obstáculos 

para a decretação/manutenção da prisão cautelar, estando presentes os 

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos 

autos.(...) .Acrescente-se, ainda, que a ofendida peticionou n os autos 

informando que além de requerer a manutenção das medidas protetivas, 

requer a manutenção da prisão, pois se sente segura em relação ao 

requerido, pois tem sido procurada inclusive pela família do réu.Assim 

sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo 

que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão 

preventiva, anteriormente fixada, deve ser mantida.Com esses 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

EDITAL Nº 007/2018 

 

A Doutora Myrian Pavan Schenkel, Meritíssima Juíza 

de Direito Diretora do Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas 

atribuições Legais e na forma da lei, faz saber aos candidatos com inscrições deferidas, 

concernente ao PROCESSO SELETIVO PARA 01(uma) VAGA E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO RESERVA PARA O CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR DESTA COMARCA, torna público a data, horário e local para 

realização das respectivas Provas, bem como a relação dos candidatos aptos a 

participarem do certame, conforme discriminação abaixo: 

DATA: 26/08/2018 (domingo) 

HORÁRIO: DAS 13:00  às 17:00 

LOCAL: FACULDADE UNIC, AVENIDA PAULO CÉSAR ARANDA, Nº 241, 

JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE-MT. 

 

NOME DO CANDIDATO Nº INSCRIÇÃO 

Cássia Luiza Kuczkovski 01 

Giselle Soares Farias Pinto 02 

Daniela Dias Araújo Sousa  03 

Rodrigo Costa Dias da Costa  04 

Deisy Daiann Trampusch  05 

Gilmar Matos Santos  06 

Carla Vieira Leal  07 

Elika Letícia Campos dos Santos 08 

Daniela Batista Peruzzolo 09 

Fabiana Peres da Silva 10 

Thayanne Justina de Jesus  11 

Jackson Raphael Della Valentina  12 

José Freire da Silva Júnior  13 

Jaqueline Oliveira da Silva  14 

Katiane Pereira Maiberg  15 

Paloma Fabrícia Oliveira  16 

Gisele Ferreira Ferraz  17 

Adriana Berveglieri da Silva Dreyer  18 

Lucilene Benta de Oliveira  19 

Maísa Vendruscolo  20 

Erica Bruna Felix de Araújo  21 

Alana Sibeli Fava  22 

Karla Dianely Barbosa Leite  23 

Valdinesa Souza Lima  24 

Mayara Ferreira Silva  25 

Luiz Fernando Nominato Iglesias 26 

Gabriela Queiroz Sulzbach   27 
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Ludmyla Caetano 28 

Cristina Dreyer 29 

Maira Barco dos Santos  30 

Bruna Benedeti Machado  31 

Valdelicy Maria Monteiro 32 

Ariane Kelem A. Arruda  33 

Carla Daniela Isbrecht  34 

Renato de Almeida Brentan 35 

Lorena Ferreira Vilela  36 

Warllan Oliveira Costa  37 

Alexsandra Araújo dos Santos  38 

Wesley Henrique de Oliveira Sousa 39 

Conrado Britto Oliveira Gomes 40 

Severino B. da Silva  41 

Gilmar Alves de Oliveira Filho  42 

Raquel Dreyer  43 

Thaís Veiga de Campos  44 

Deuseny Alves Velasco  45 

Warllan Oliveira Costa  46 

Nathália Camilotti de Aguiar  47 

Thaís Vieira Martins  48 

Amanda Santos Lemes 49 

Josiane Pedroso  50 

Ruana Caroline Silva Rios  51 

Katiuscia Cristina R. Linhar  52 

Karen Daiane Andreola 53 

Aveline Gail Calixto  54 

Waldineth Paula G. da Silva 55 

Rosielly Pereira de Matos 56 

Luiz Felipe da Silva do Espirito Santos  57 

Isaque Alves Nunes Gomes  58 

Cássia Felix Pereira  59 

Lidiany Zebalos Ferreira  60 

Maria Aparecida Sales dos Santos Fernandes 61 

Veronica Sabrina Pereira Lemes 62 

Rafaella Max Alves Cardoso 63 

Lucilene Fonseca de Lima  64 

Michelly N. Castro Pereira  65 

Poliana G. Vilela Pinto de Souza  66 

Helena Dallava Nunes  67 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa 68 

Maria Roseli Aparecida Correia  69 

Mariana Carolina de Campos Paião  70 

Thaylane Macedo da Silva  71 

Raquel Rosa Dornellas  72 

Bruna Maria Campos Felici  73 

Carla Adriana Inocêncio de Matos  74 

José Humberto Pires 75 

Laura Adélia Cavalcante Pereira  76 
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Layandra da Silva Rios C. Menezes  77 

Deyse Ribeiro da Silva 78 

Nicoli Damini Martins  79 

Elis Carine Gonçalves Hess 80 

Cristina Jesus de Souza  81 

Françoá Luz de Abreu Silva  82 

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg 83 

Jadson Emílio Ramires Xavier  84 

Kamila Ávila Leal  85 

Ildyange Inês H. Rohden de Oliveira  86 

Simone Manoela Schuster Konzen  87 

Sandra Mara Alves A. Franzão  88 

Fernanda Dela Justina  89 

Bruna Andrade Breda  90 

Jhanyleyne Furlan Sorti 91 

Gabriele Saraiva Rangel  92 

 

Primavera do Leste-MT, 08 de agosto de 2018. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e 

ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado 

e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

Eu___________(Marina Soares Vital Borges), Gestor Administrativo, que digitei e 

subscrevi. 

 

Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

 

Marina Soares Vital Borges 

Secretária 

 

Migueloncito dos Santos 

Membro 

 

Lidiane Memória Campos 

Suplente 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 

CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT 

 

 

EDITAL N. 001/18 GAB 

 

                                                             EXMA. SRA. DRA. HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MM. JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, no uso de suas 

atribuições legais, conforme Provimento nº 29/2014-CM, por delegação do Presidente do 

Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo, torna público a 

abertura de Processo Seletivo para o Credenciamento de cadastro reserva para o cargo de Juiz 

Leigo, da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo, instituída pela Portaria n. 001/18-GAB, de 09 de agosto de 2018, 
composta pelos seguintes membros: 

PRESIDENTE: DRA. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA 
LIMA                     

MEMBRO: ORDALICE BARBIZANI PEREIRA 

MEMBRO: MAYLA GIMENES DE MELO 

SUPLENTE: AMANDA CHAVES MACEDO 

1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para cadastro reserva para o 
exercício da função de Juiz Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e aplicação de prova 
de múltipla escolha e prova prática de sentença, ambas de caráter eliminatório e 
classificatório. 

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, sem 
vínculo empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, 
devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
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1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de Justiça, serão 
credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por dois (2) anos, admitida uma única 
prorrogação por igual período. 

1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, 
dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 

1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais, quando no 
desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7º da Lei 
n. 9.099/95. 

1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 

1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, sem nenhuma 
restrição ao exercício da advocacia. 

 

2 DAS VAGAS 
 

2.1 A seleção visa o credenciamento na forma de cadastro de reserva de Juiz Leigo para atuar 

no Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos termos do Anexo I deste 

Edital. 

 

3 VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas para comarcas 

com 7 ou mais vagas) 

 

4 DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 

4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis Complementares Estaduais n. 
270/2007 513/2013 e o Provimento n. 29/2014/CM, no ato do credenciamento, os 
candidatos deverão atender às seguintes exigências:  

a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional; 

b) não exercer nenhuma atividade político-partidária; 

c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa; 

d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 

e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza civil; 

f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 

exercer a função. 

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no qual exerça suas 

funções. 

 

5 DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, por 
suas atuações em favor do Estado, observado o teto máximo correspondente ao subsídio do 
cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, atualmente no valor de 
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R$ 4.871,67 (quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos – 
conforme tabela remuneratória do TJMT). 

5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo Juiz Togado, receberá 
os seguintes valores: 

 

Sentença com julgamento de 

mérito: 

Sentença sem julgamento de 

mérito: 

Acordo: 

1% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário 

Classe A, Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário 

Classe A, Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário 

Classe A, Nível 1 

 

5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença sem julgamento de 
mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia. 

5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato de 
credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 

5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto. 

5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão encaminhados ao 
FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário): 

a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário 

de Mato Grosso; 

b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz Togado; 

c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS. 

5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde será depositada sua 
remuneração mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS 
(Fundo de Apoio ao Judiciário). 

 

6 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

6.1 São atribuições do Juiz Leigo: 
 

I – No Juizado Especial Cível: 

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias; 

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a 

composição amigável do litígio; 

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à homologação 

do Juiz Togado. 

II – No Juizado Especial Criminal: 

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 

b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta elaborada 

pelo Ministério Público; 
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c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar ao Juiz

Togado para homologação.

6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz Leigo 
homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver 
incidentes, executar penas ou exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz Togado. 

6.2 São deveres do Juiz Leigo: 

a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;

c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir decisões

e submetê-las à homologação do Juiz Togado;

e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e não se

ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos

prazos legais;

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério

Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da

Justiça;

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário;

j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a realização

das sessões de audiência;

k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de

ofícios;

l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento;

m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça;

n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado.

6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos de 

impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, 

respectivamente.   

7 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 A inscrição deverá ser efetuada presencialmente no Juizado Especial da Comarca de 
Mirassol D’Oeste- MT, localizado no prédio do Fórum sito à Av. Joaquim Cunha 595, 
Bairro alto da Boa Vista, nesta cidade, a partir das 12h do dia 20/08/2018 até às 19h 
do dia 24/08/2018 considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo III.  

7.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo o direito de excluí-lo do 

Disponibilizado - 13/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10315 Caderno de Anexos - Página 8 de 22



 

 

 
 

 

processo seletivo por preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade 
penal. 

7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local da realização das provas. 

7.5 A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins de desempate, deverá 
ser feita no ato de inscrição, com a apresentação dos documentos pertinentes. 

7.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em 
caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da 
realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento 
ou da decisão judicial que justifique a discordância. 

7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
solicitar atendimento especial para tal fim. 

 
7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 

 

8 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 

8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições preliminarmente 
deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 

8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da Comissão de 
Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias úteis após a publicação do resultado. 

 

9 DAS PROVAS 

9.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte forma: 

9.1.1 Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro 
(4) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 

9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de cento e 
vinte (120) linhas, dispensado o relatório. 

9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência de (01) uma hora em relação ao horário determinado para o início das provas. 

9.3 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, data, hora e local da prova. 

9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao prédio de 
aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado. 

9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação original e 
comprovante de inscrição obtido no ato de sua efetivação. 

9.6 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão 
público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência 
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social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 
n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato. 

9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 

9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento. 

9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documento ilegível, não identificável e/ou danificado. 

9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 

9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu início efetivo, 
e de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de prova. 

9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar em 
hipótese alguma. 

9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente. 

9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, nem 
substituição do cartão de respostas. 

9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a realização 
das provas como justificativa de sua ausência. 

9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua inclusão 
mediante apresentação do comprovante de inscrição. 

9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma condicional, devendo 
constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, 
com intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, ela será 
automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
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b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 

impresso que não forem expressamente permitidos bem assim aquele que se 

comunicar com outro candidato; 

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 

pager, notebook e/ou equipamento similar; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 

e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 

realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno de 

questões ou outro material não permitido, sem autorização; 

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 

folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 

l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 

m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo durante a 

realização da prova objetiva. 

9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 

9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de 
aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios 
de avaliação e de classificação. 

 

10 DA PROVA OBJETIVA 

10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no programa que 
constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Lei dos Juizados Especiais 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato 

Grosso 
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Legislação Extravagante 

Legislação Ambiental 

10.2 A prova objetiva será aplicada, na data e local indicado em edital específico, 
publicado com pelo menos cinco (5) dias de antecedência. 

10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na 
capa do caderno de questões personalizado.  

10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 

10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato. 

10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 

c) não estiver assinalada na folha de respostas; 

d) preenchida fora das especificações.  

10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da prova objetiva. 

 

13 DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 

13.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega da prova 
objetiva.  

13.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência 
impossibilitar a redação pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

13.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser assinadas, rubricadas, 
nem conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato sob pena de eliminação. 

13.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do candidato. 

13.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta da prova prática 
de sentença. 

13.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, Código de 
Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 9.099/95, 
sem anotações e comentários. 
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14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

14.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 

14.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a cinco (5) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 

14.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos multiplicado por cinco 
(5). 

14.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta 
(60) pontos na prova objetiva de seleção. 

14.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) pontos terão corrigidas 
as suas provas práticas de sentença. 

14.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100). 

14.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o conhecimento sobre 
o tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. 

14.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 
sessenta (60) pontos em cada prova. 

 

15 NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

15.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final. 

15.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do 

centésimo nas avaliações do Processo Seletivo. 

15.2 A média final será calculada da seguinte forma: 

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF  

Onde:  

NPO = Nota da Prova Objetiva 

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

15.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem decrescente de nota 
final e processada após a análise dos recursos interpostos e a aplicação dos critérios de 
desempate. 

 

16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

16.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei  

n. 10.741/2003; 
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b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o  

art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá 

comprovar no ato da inscrição; 

c) maior pontuação na prova prática de sentença; 

d) maior pontuação na prova objetiva. 

 

17 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

17.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a publicação 
do ato que tornar público: 

a) o indeferimento de inscrição do candidato; 

b) o gabarito provisório da prova objetiva; 

c) a eliminação do candidato; 

d) a classificação do candidato. 

17.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não cabendo 
recursos adicionais. 

17.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes a esta 
questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova. 

17.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial. 

17.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 

 

18 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

18.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio 
de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

18.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 

18.3  O candidato classificado, quando convocado, deverá apresentar no Fórum da Comarca de 
Mirassol D’Oeste-MT, localizado à Av. Joaquim Cunha 595, Bairro alto da Boa Vista, 
nesta cidade, os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada da carteira de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da Justiça Estadual e 
Federal, abrangendo os últimos 05 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 

c) Declaração de que não advoga o âmbito do Juizado Especial da Comarca onde pretende 
exercer a função; 

d) Declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a partido 
político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 

e) Cópia autenticada do diploma; 
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f) Certidão de inscrição regular na OAB; 

g) Certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois anos; 

h) Atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 

i) Duas fotos 3x4, recentes. 

18.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício da 
advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco (05) atos 
privativos de advogado em causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, paragrafo 
único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

18.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o credenciamento, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade do Processo 
Seletivo. 

 

19 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

19.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

20 DO CREDENCIAMENTO 

20.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 1.5, serão habilitados a 
ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no 
limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo, pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação. 

20.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de cinco (5) dias 
úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo Juizado Especial na comarca para a qual o 
candidato foi credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 
responsabilidade, sob pena de configuração de desistência. 

20.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento dos demais candidatos 
habilitados, observada a ordem classificatória. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no 
Diário da Justiça Eletrônico. 

21.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será 
comunicada em edital ou aviso a ser publicado. 

 E para que chegue ai conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico. 

 

Disponibilizado - 13/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10315 Caderno de Anexos - Página 15 de 22



 

 

 
 

 

Mirassol D’Oeste, 10 de agosto de 2018. 

 

Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 

Juíza de Direito e Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

UNIDADE JUDICIÁRIA VAGAS  

Juizado Especial  Cadastro reserva 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 

PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 

emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos verbais. Vozes do 

verbo. Concordância nominal e verbal.  Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. 

Pontuação. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 

Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 

Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. Do Poder Judiciário – Do Supremo Tribunal Federal – 

Do Superior Tribunal de Justiça – Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais – Dos 

Tribunais e Juízes dos Estados – Das Funções Essenciais à Justiça – Do Ministério Público – Da 

Advocacia e da Defensoria Pública – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da 

Política Urbana – Do Sistema Financeiro Nacional – Da Educação – Do Meio Ambiente – Da 

Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. 

 

DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 

jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 

aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; Da propriedade móvel e imóvel – da Aquisição, 

usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel). Prescrição e 

Decadência. Dos contratos. Das várias espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos Títulos de 

Crédito. Dos títulos de crédito. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios 

creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. Do estabelecimento. Direito do Consumidor – 

Lei n. 8.078/90 (CDC). 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das despesas 

e das multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. 

Da intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da 

competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos deveres e da 

responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. Dos auxiliares da Justiça. Da forma 

dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos da parte – dos atos do juiz – dos atos do 

escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos prazos 

processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Audiência – Conciliação – Instrução e 

Julgamento – Provas – Depoimento Pessoal – Confissão – Exibição de Documento ou Coisa – 

Prova Documental – Prova Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos requisitos 

necessários para realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições 

Gerais. Das Diversas espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para Entrega 

de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por Quantia Certa 

contra devedor solvente. Dos Embargos do devedor – das disposições gerais. Dos Embargos a 

execução. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução – da suspensão. Da extinção. 

 

DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das espécies de penas. Tipos 

penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções – Trânsito – Ambientais. Da 

aplicação da pena – Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte 
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de Arma). Conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em privativa de liberdade. 

Dos delitos abrangidos pela Lei n. 9.099/95. Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 

(Lei das Contravenções Penais). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da ação 

penal. Da competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação provisória de 

interdição de direitos e medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido 

estrito e da apelação, dos embargos, do recurso especial e do recurso extraordinário. Do habeas 

corpus. Da execução das penas. 

 

JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de janeiro de 1993 e 

suas alterações.  Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso. Enunciados Nacionais e Estaduais. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 

Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar Estadual n. 270/2007, 

de 02 de abril de 2007 (institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e 

o Conciliador, como auxiliares da Justiça e dá outras providências), com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 513/2013. Lei Complementar n. 04, de 15 de 

outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 

 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (dispõe 

sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei 

Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei 

Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências). Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de 

dezembro de 2008. Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de empresa 

individual de responsabilidade limitada). 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código 

florestal). Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 

9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências). Lei Complementar 

Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente 

e dá outras providências). 

  

Disponibilizado - 13/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10315 Caderno de Anexos - Página 19 de 22



 

 

 
 

 

ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO 

 

Nome completo: 

 

 

Sexo: 

Masc. (   )      Fem. (   )                       

Data de Nascimento:  

 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

 

 

Naturalidade: UF: 

Filiação 

Pai:______________________________________________________________________

______ 

 

Mãe:_____________________________________________________________________

______ 

 

Identidade: 

 

 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

CPF: 

 

 

OAB:                                 UF: Data de Expedição: 

Endereço Residencial (atual): 

 

 

Bairro: 

 

 

Cidade: UF: 

CEP: 

 

 

Fone: Celular: 

 

E-mail: 

 

 

ENDEREÇO DE LOCAL DE TRABALHO 

Empresa/Órgão: 

 

 

Função: 

 

 

Tempo de Serviço/Período: 

 

Endereço: 

 

 

Rua: 

 

 

N.º 
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Complemento: 

 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

 

CEP: U.F. 

Telefone: 

 

 

Telefone: Telefone: 

ESCOLARIDADE 

 

Instituição em que concluiu o Ensino Superior 

 

 

Endereço: 

 

Rua: N.º 

 

Complemento: 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

CEP: U.F. 

Telefone: 

 

Telefone: Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na 

função de Juiz Leigo da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, exigido pelo Edital nº 

001/18-GAB, e a ele sujeito integralmente. 

 

Assinatura do candidato: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 

PORTARIA Nº29/2018-DF 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 

497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que recomenda procedimentos a serem adotados pela 

Coordenadoria de Recursos (TJ), Gestores Gerais, Gestores Administrativos 3, 

Gestores Judiciários e Central de Distribuição, quanto à nomeação de servidores para o 

exercício de cargos em comissão; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 28/2018/DF que torna 

responsável pela Central de Distribuição/Contadoria/Partidoria o Servidor Joriel Xavier 

de Campos, durante a ausência da Servidora Barbara Nascimento Vieira; 

RESOLVE: 

Art. 1º- Alterar a escala de substituições, para os cargos de 

Gestor Geral, Gestor Administrativo e Gestor Judiciário: 

SERVIDOR CARGO SUBSTITUIÇÃO 

Solange Lemos da Rosa Gestor(a) Geral 1º Glaucia Rodrigues  

2º Renato Vieira Faria 

3º Maraíza Maria M. Curvo 

Joriel Xavier de Campos Gestor Administrativo 

– responsável pela 

Central de 

Distribuição/ 

Contador/Partidor 

 

1º Glaucia Rodrigues  

2º Maraíza Maria M. Curvo 

3º Renato Vieira Faria 

 

Euricles M. da Silva Junior Gestor(a) Judiciário 1º Maraíza Maria M. Curvo 

2º Renato Vieira Faria 

3º Glaucia Rodrigues 

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº07/2018-DF de 04 de abril de 

2018. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Nova Ubiratã/MT, 09 de agosto de 2018. 

 

Glauber Lingiardi Strachicini 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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